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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω Των Ορίων για την

επιλογή Αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 448.243,57  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 370.635,20 € + (Φ.Π.Α. 24%: 64.201,73 €  &  Φ.Π.Α. 13%: 13.406,64 €)

ΣΥΝΟΛΟ: 448.243,57 €

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

1. το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.143.4/2018

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο), με την οποία εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική

Αναζωογόνηση 2018», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-

2017» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για ποσό 275.306,00 ευρώ, το έργο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης

αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου»

2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής  (ίδιοι πόροι)

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: 30-7135.019

Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: 1183/2020 (ΑΔΑ: ΨΚΠ0ΩΛ1-1Ι0), ΑΑΥ: Α-1553/2020 (ΑΔΑ:

ΩΚΛΝΩΛ1-4ΩΩ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

(CPV: 37535200-9, 37442900-8, 34928400-2, 43323000-3, 77310000-6, 50870000-4, 79132000-8, 34991000-0,

39293400-6, 42122000-0, 44611500-1, 14212400-4).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

Συστημικός Αριθμός: 104263





Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα -  ομάδες.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί από έναν Ανάδοχο για το σύνολο του αντικειμένου της . Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί

Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των δέκα (10)

ομάδων.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού επτά χιλιάδων

τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (7.412,70 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα  (180) ημερών, το

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο

σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   http://www.promitheus.gov.gr,  στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής,

www.lavreotiki.gr.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292

0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν

τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1208/2020
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  370.635,20  ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 13%: 13.406,64 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 24%: 64.201,73 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 448.243,57 ΕΥΡΩ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL305

Τηλέφωνο 2292 3 20147

Φαξ 2292 0 69130

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nitsa@lavrio.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών,
Γραφείο Προμηθειών

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή
Υποτομέας Ο.Τ.Α.
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Προμήθειας Δήμος Λαυρεωτικής

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση &  δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της                               στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

γ)       Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 –

Λαύριο),  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  αρμόδια υπάλληλος:  κα Γ.  Μαργαρίτη,  τηλέφωνο

επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27  του N.  4412/2016,  με χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

1. το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σύμφωνα με την υπ’

αριθμ.143.4/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο), με την οποία εντάχθηκε στο

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος

2018,  στον Άξονα Προτεραιότητας 1:  «Αστική Αναζωογόνηση 2018»,  σε συνέχεια της με αριθμ.  πρωτ.

5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για

ποσό 275.306,00 ευρώ, το έργο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους

Λαυρίου»

2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής  (ίδιοι πόροι)

Η δαπάνη, συνολικού ποσού τετρακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ευρώ και

πενήντα επτά λεπτών (448.243,57 €),  θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.019 των προϋπολογισμών εξόδων του

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2020 και 2021 ως κατωτέρω:

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΟ

30-7135.019 275.306,00 € 172.937,57 € 448.243,57 €

Για το έτος 2020 εκδόθηκε η ΑΑΥ: Α-1553/2020 (ΑΔΑ ΩΚΛΝΩΛ1-4ΩΩ).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση –αποκατάσταση

του Φοινικοδάσους Λαυρίου. Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική και αισθητική

αναβάθμιση του χώρου.  Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα

χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν σε

κοινόχρηστο χώρο και χώρο πρασίνου.

Στόχος της Υπηρεσίας  είναι η αναβάθμιση του χώρου ώστε  να μπορεί να προσελκύσει άτομα διαφόρων

ηλικιακών ομάδων και απαιτήσεων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) :

CPV  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200-9 : Εξοπλισμός παιδικής χαράς

37442900-8 : Πολυόργανα γυμναστικής
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34928400-2 : Αστικός Εξοπλισμός

43323000-3 : Εξοπλισμός άρδευσης

77310000-6 : Φύτευση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου

50870000-4  : Συντήρηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

79132000-8  : Εργασίες Πιστοποίησης  παιδικής χαράς

34991000-0  : Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

39293400-6 : Συνθετικός χλοοτάπητας

42122000-0 : Αντλίες

44611500-1 : Δεξαμενές ύδατος

14212400-4 : Κηπευτικό χώμα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα - ομάδες:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΑ
(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 1  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 74.250,00

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

18.200,00

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 64.250,00

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25MM 6.000,00

ΟΜΑΔΑ 5  ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 28.055,00

ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 68.600,00

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ 26.321,00

ΟΜΑΔΑ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΦΥΤΕΥΣΗ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 34.528,00

ΟΜΑΔΑ 9 Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17.380,00

ΟΜΑΔΑ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 33.051,20

Για την έντεχνη υλοποίηση και την ορθολογική παρακολούθηση και διαχείριση της παρούσας προμήθειας

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Λαυρεωτικής, αυτή θα υλοποιηθεί από έναν Ανάδοχο

για το σύνολο του αντικειμένου της.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία

υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των δέκα (10) ομάδων, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 448.243,57 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 370.635,20 €
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Φ.Π.Α. 24% 64.201,73 €

 Φ.Π.Α. 13% 13.406,64 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 448.243,57 €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ.

184/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α’),  η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8)  μήνες,  από την ανάρτηση του σχετικού

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ,

βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- 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 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 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»,
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- 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.

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα:

1. Η υπ’ αριθμ. 218/2017 (ΑΔΑ: ΩΘ6ΚΛ1-250) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής

περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας  2, «Αστική Αναζωογόνηση

2017» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και κάλυψης από Ιδίους Πόρους του Δήμου του

επιπλέον ποσού της σύμβασης από το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο

2. Η υπ’ αριθμ.143.4/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:

6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης

Φοινικοδάσους Λαυρίου», με το ανώτατο δυνατό ύψος χρηματοδότησης 275.306,00 ευρώ

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21882/10.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

σχετικά με την εκτέλεση της «προμήθειας υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου»,

προϋπολογισμού δαπάνης 448.243,57  ευρώ,  το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με

ΑΔΑΜ:20REQ007820180

4. Η υπ’  αρ.184/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 448.243,57 ευρώ,

με την οποία επικαιροποιήθηκε  η υπ΄ αριθμ. 144/2017 προηγούμενη μελέτη της, λόγω  της δημοσίευσης
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νέων πρότυπων τευχών δημοπράτησης, επικαιροποίησης της νομοθεσίας καθώς και χρήσης

προδιαγραφών  υλικών σύμφωνα  με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης

5. Η υπ’ αριθμ.1183/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα: «Έγκριση Ανάληψης

Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της «προμήθειας υλικών συντήρησης αποκατάστασης

Φοινικοδάσους Λαυρίου» (ΑΔΑ: ΨΚΠ0ΩΛ1-1Ι0)

6. Η υπ’ αριθμ.2/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος

2020 (ΑΔΑ: ΨΘ9ΛΩΛ1-ΞΜΚ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.85/2020 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ5ΑΛΩΛ1-ΑΜΤ)

7. Η υπ’ αριθμ.310/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η

έγκριση της αριθμ.184/2020  μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας σύμβασης

(ΑΔΑ: 6ΥΨΗΩΛ1-ΗΡ0)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής

αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

18 Δεκεμβρίου 2020
Ημέρα Παρασκευή

22 Δεκεμβρίου 2020
Ημέρα Τρίτη
ώρα 08:00

25 Ιανουαρίου 2021
Ημέρα Δευτέρα

 ώρα 14:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,  δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της .
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1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18 Δεκεμβρίου

2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης,  η Προκήρυξη,  η αριθμ.184/2020  μελέτη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης,  η Προκήρυξη,  η αριθμ.184/2020  μελέτη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό : 104263

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16  της παραγράφου 4  του

άρθρου 2  του Ν.  3861/2010,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο,  στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο,  σύμφωνα με το άρθρο 66  του

Ν.4412/2016 σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής,

www.lavreotiki.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) καθώς και όλες οι

νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνει το μειοδότη προμηθευτή στον οποίοο κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Σε περίπτωση,  ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού,  τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο

Λαυρεωτικής.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  εφόσον επιλεγούν,   τις

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και

εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο,  συλλογικές

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.  4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης

και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:

- Η προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

- Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

Α. Η αριθμ.184/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Γ. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης).

Δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

- Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού ,

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,  εκτελούνται με τη χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση

(όροι διακήρυξης και διαδικασία διαγωνισμού) από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,  Τμήμα

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, Γραφείο Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος: Γ. Μαργαρίτη,

τηλέφωνο 2292 3 20147, fax: 2292 0 69 130, e-mail: nitsa@lavrio.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών  – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο (Υπουργική Απόφαση με αρ.  56902/215

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14).
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Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που

τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την

παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών .

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα .

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984

(Α΄188).

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει

γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη

της Χάγης της 5.10.1961,  που κυρώθηκε με το Ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική .
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Στην παρούσα διαδικασία τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 94).

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι:

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες

και τους φορείς της περίπτωσης α'  της παρ.  2  του άρθρου 1  του νόμου 4250/2014.  Σημειωτέον ότι η

παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες

βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων

αντιγράφων.

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα

από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι

νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι

δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης)

ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α ' της

παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους

διαγωνιζόμενους.

Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα (σε όποιο σημείο της διαδικασίας κι αν υποβάλλονται), γίνονται αποδεκτά και

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία βεβαιώνεται

η ακρίβειά τους.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
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με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα .

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης ),

ζ) τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία   υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

και

ια)  στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,  τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης.

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο παράρτημα Γ.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει

την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,  2,  4  και 5  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων , όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού επτά

χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (7.412,70 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό

δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)  ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα

αρχή μπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς,  να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη

διάρκεια ισχύος αυτής,  παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3  έως

2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους

ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους

λόγους:

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2  της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3  της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192

της 31.7.2003,  σ.  54),  καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1  της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.  48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , όπως ορίζονται,

αντιστοίχως,  στα άρθρα 1  και 3  της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  164  της 22.6.2002,  σ.  3)  ή ηθική αυτουργία ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L  309 της 25.11.2005,  σ.  15),  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως ορίζονται στο άρθρο 2  της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και για

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

(Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά

μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους

διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών,  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική

νομοθεσία,

ή/και

β)  όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ,

ή/και

γ)  η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε

βάρος του οικονομικού φορέα,  μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως

εκάστοτε ισχύει,  ως «υψηλής»  ή «πολύ υψηλής»  σοβαρότητας,  οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,  ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο  (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
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ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του Ν.4412/16 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό

που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή,  ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό

ερώτημα του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις

παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του Ν.4412/16 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή

τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.3 Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται,  όταν ο αποκλεισμός,  σύμφωνα με

την παράγραφο 2.2.3.2,  θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να

λάβει μέτρα,  σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.  2  του άρθρου 73  ν.  4412/2016,  πριν από την

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  οικονομικός

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.  4412/2016 δεν

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε)  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του

Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ)  εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής,  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την

ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα

το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,  σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.  8  και 9  του άρθρου 73  του

Ν.4412/2016.
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2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74

του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία

σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας .

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.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

 Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών των

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) τουλάχιστον ίσο με το ύψος του

συνολικού  προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ανά έτος.

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο αρκεί να

καλύπτονται και από ένα μέλος  της Ένωσης - Κοινοπραξίας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας για την

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού:

- Κατά τη διάρκεια των τριών (3)  προηγούμενων ετών (2017,  2018,  2019)  να έχουν εκτελέσει σε

Δημόσιους Φορείς συμβάσεις που να αφορούν την προμήθεια αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παιδικής

χαράς, εξοπλισμού γυμναστικής εξωτερικού χώρου, υλικών αυτόματου ποτίσματος, φυτικού υλικού,

συνθετικού χλοοτάπητα,   οι οποίες  θα καλύπτουν αθροιστικά  το διπλάσιο του ύψους του

προϋπολογισμού της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ).  Θα παρατεθεί κατάλογος,  στον οποίο θα
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αναφέρονται οι κυριότερες Συμβάσεις που έχει υλοποιήσει για παρόμοιες ποιοτικά προμήθειες κατά την

τελευταία τριετία στον οποίο θα φαίνονται ο τίτλος, το ποσό της σύμβασης, οι παραλήπτες.

- Ο  υπεύθυνος  της  τοποθέτησης των προσφερόμενων ειδών, θα  πρέπει να  διαθέτει τουλάχιστον

τρία (3) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παιδικής χαράς,

εξοπλισμού γυμναστικής εξωτερικού χώρου, συνθετικού χλοοτάπητα,  πιστοποιημένα  ώστε  να  μπορούν

να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση αυτών.

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο αρκεί να

καλύπτονται και από ένα μέλος  της Ένωσης- Κοινοπραξίας.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού

να συμμορφώνονται με:

- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 και

υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναμα του συμμετέχοντος σχετικά με το

αντικείμενο της σύμβασης,  καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το ISO 26000 για το σύστημα κοινωνικής

ευθύνης ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα.

- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 και

υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS  18001  ή ισοδύναμα του υπεύθυνου που θα αναλάβει την

τοποθέτηση του εξοπλισμού βάσει σχετικής δήλωσης του συμμετέχοντος , καθώς και πιστοποιητικό

συστήματος  διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 και πιστοποιητικό ενεργειακής

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για

την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή  του

αστικού εξοπλισμού σχετικά με την  κατασκευή αστικού εξοπλισμού και την επεξεργασία και μεταποίηση

προϊόντων ξύλου.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής

διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για

την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των

οργάνων παιδικής χαράς σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς  ,  και

του κατασκευαστή του δαπέδου ασφαλείας σχετικά με τον σχεδιασμό και την   κατασκευή δαπέδων

ασφαλείας.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS  18001  ή ισοδύναμα  από

διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου.
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- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS  18001  ή ισοδύναμα  από

διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα.

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο αρκεί να

καλύπτονται και από ένα μέλος  της Ένωσης- Κοινοπραξίας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της

παραγράφου 2.2.6),  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,  ασχέτως της νομικής φύσης των

δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων

στηρίζονται.

Ειδικά,  όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,  μόνο,  εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες .

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια , οι  εν λόγω

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της

σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής , το προβλεπόμενο

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με

το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με

τις συνέπειες του ν.  1599/1986.  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7.
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[Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ

Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και

διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)].

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης , λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ), το οποίο

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1   της παρούσας για το σύνολο των

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , όπως προκύπτει από το

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων , το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ

με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το

μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται . Δεδομένου ότι η

στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα κριτήρια επιλογής που

καθορίζονται στο Μέρος IV, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα

με το Μέρος IV  και τυχόν το Μέρος V  για κάθε έναν από τους φορείς,  στις ικανότητες των οποίων

στηρίζεται. Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,

συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου  «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής».

Κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την

ενότητα α του μέρους IV, χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του

μέρους IV.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους ,

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται ,

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία , αν

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος  - μέλος της

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά , όταν η αναθέτουσα αρχή που

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

· οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

· οι υπεύθυνες δηλώσεις,  εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της

υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  από το οποίο

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή του.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία

εκπροσώπησης,  λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω

παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή του οικείου κράτους -  μέλους ή χώρας,  που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,  άλλως,

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν

από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., διευκρινίζεται ότι εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης , τους

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες ενημερότητες

σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι .

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα,

στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν.  1599/1986,  που θα

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην

καταβολή εισφορών.

Επίσης,  υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν

υπό πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί

μη θέσεως σε εκκαθάριση.
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/  Επιχείρησης”,  όπως αυτά

εμφανίζονται στο taxisnet).

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις

(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο  (2) ετών πριν από την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού .

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3.1  και 2.2.3.2  περ.  α’  και β’,  καθώς και στην περ.  β΄ της παραγράφου 2.2.3.4,  τα

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κράτη - μέλη ή στις

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1  και 2.2.3.2  περ.  α’  και β’,

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού .

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  Στην

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται

από ένορκη βεβαίωση ή,  στα κράτη -  μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,  από
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υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης .

Επισημαίνεται ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.5 της παρούσας . Εάν ο

οικονομικός φορέας,  για βάσιμο λόγο,  δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο

κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα ,

όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα , όπως αυτά

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 της παρούσας.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,  κατά την κείμενη νομοθεσία,  να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)  εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   Στις

λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου , εφόσον αυτή

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή

αυτού,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3)  μήνες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την

υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας

εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα,  και εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
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εκπροσώπου,  από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,  μεταβολές και

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές,  εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα,  όλες οι

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν

τρίτοι,  στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και η θητεία του/των ή/και των

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,  κατά την έννοια του Παραρτήματος VII  του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο

οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο .

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους .

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά , υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά

περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,  σύμφωνα με τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

τιμής.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α  (αριθμ.184/2020

μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης,  για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας

της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά , η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,  είτε από εκπρόσωπό

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον

ν.4412/2016,  ιδίως άρθρα 36  και 37  και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)  910/2014  και τις διατάξεις της Υ.Α.

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
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υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,  σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,  δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της .

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»  στον οποίο

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά   σύμφωνα με

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν.

4412/16.

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή

εμπορικού απορρήτου,  στη σχετική δήλωσή του,  αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας .

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για

την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος.  Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα .

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,

όπως περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1  του παρόντος για τους

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς,  η όποια αποστέλλεται στον

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.  4250/2014  (Α’  94),  είτε και σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης .

Εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή , σε

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11  παρ.  2  του ν.

2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου  1 παρ. 2

του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής,  τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ,

τα ΦΕΚ,  τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.  4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία

περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79

του ν. 4412/2016
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί,  σε μορφή αρχείων

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β).

Το Ε.Ε.Ε.Σ.  καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2  του Κανονισμού (ΕΕ)

2016/7  και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του

Παραρτήματος 1 αυτής. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με τις

οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πύλη http://www.promitheus.gov.gr.

(http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34866246364036

29%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]).

Σχετική είναι και η υπ’ αριθμ. 23 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων  (δάνεια

ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού

εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ.  με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ II  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β),

σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ III  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β) καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ:  Α) προς

απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως

αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,  θα πρέπει να το δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ.  καθώς επίσης και τους

υπεργολάβους που θα προτείνει. Σε αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά,

επισυνάπτει χωριστό/ά έντυπο/α Ε.Ε.Ε.Σ.,  από τον-τους υπεργολάβο/ους.

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  είναι δυνατή,  με μόνη την

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για το σύνολο

των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , όπως προκύπτει από το

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β) την εγγύηση συμμετοχής,  όπως προβλέπεται στο άρθρο 72  του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5  και

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά , υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)  εντός τριών (3)

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά

H  τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί

από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης (αριθμ.184/2020  μελέτη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, αναλυτικά ως εξής:

Απαραίτητα πρέπει τουλάχιστον να κατατεθούν, επί  ποινή  αποκλεισμού:

Ø Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών όπως αυτές διατυπώνονται από τα

τεχνικά φυλλάδια  της  κατασκευάστριας  εταιρίας  που  να  αποδεικνύουν  την ταυτότητα του είδους και

ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

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, έτσι   ώστε   να   μη

δημιουργείται   καμία   αμφιβολία   ως   προς   την   ταυτότητα   του προσφερόμενου είδους. Παράβαση

του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου.

Σε περίπτωση προϊόντων που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός

«κατασκευής  του  εργοστασίου  μας».  Αναντιστοιχία  τεχνικής  προσφοράς  -  τεχνικών  φυλλαδίων, (όσον

αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τυχόν αναφερόμενες τιμές επ’  αυτών),  μεταξύ τους  αν δεν

αιτιολογούνται επαρκώς και με αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία- έγγραφα, αποτελεί ουσιαστικό λόγο

απόρριψης της προσφοράς.

Συγκεκριμένα  απαιτούνται τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή  για  τα είδη  της:

ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΆΡΘΡΑ 1-7),

ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΆΡΘΡΑ 1-6),

ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΆΡΘΡΑ 1-6),

ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΆΡΘΡΟ 1)

Ø Για τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΆΡΘΡΟ 1-5):

Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης
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διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του κάθε

εξοπλισμού.

Ø Για το προσφερόμενο είδος της ΟΜΑΔΑΣ 3 (Άρθρο 6):

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το

σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176-1 (“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.

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.

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.

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.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία ο

συμμετέχων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των σχετικών με αυτήν διατάξεων,

των   όρων   της   γενικής   συγγραφής   υποχρεώσεων,   της   τεχνικής   περιγραφής   και   των   τεχνικών

προδιαγραφών της υπ’ αρ. 184/2020 Μελέτης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι

τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης .

Ø Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, και

του δαπέδου ασφαλείας.  για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και την

αποδοχή των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο

υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού ψηφιακά

υπογεγραμμένη,  για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και την αποδοχή

των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο υπέρ του

οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα και του κατασκευαστή του

εξοπλισμού γυμναστικής εξωτερικού χώρου για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του

συμμετέχοντος και την αποδοχή των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας

στον διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος,  ψηφιακά υπογεγραμμένη,  με την οποία θα δηλώνεται ο

υπεύθυνος της εγκατάστασης των προσφερόμενων εξοπλισμών.
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Ø Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του κατασκευαστή του ξύλινου εξοπλισμού

παιδικών χαρών και του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού.

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ)

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών

προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  (όπως

ορίσθηκε στο άρθρο 2.3).

Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα .

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.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή

αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά», το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Δ) της παρούσας διακήρυξης

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υπό

προμήθεια ειδών από τον χώρο αποθήκευσης του αναδόχου έως τον χώρο τοποθέτησής τους .

Επίσης, η δαπάνη για την εργασία ασφαλούς τοποθέτησής τους, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη

δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών .

Τέλος, στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθειας των ζητούμενων ειδών

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’  όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για κανένα λόγο.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη

της παρ. 4 του άρθρου 102 του N. 4412/2016.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται .

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,  εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 72  παρ.  1  α του ν.  4412/2016  και την παράγραφο 2.2.2.  της παρούσας,  κατ'

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια .

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,  οπότε οι

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς ,  η

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον,  να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών ,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση , δεν έχουν αποκατασταθεί

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.  της παρούσης

διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.

4  του άρθρου73  του ν.  4412/2016)  και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων .

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ)  η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης .
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

·      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά»  μετά την παρέλευση τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών.

· Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και

ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων,  σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά τους,  με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς,  που έχουν

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί,  ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση 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.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από

τα μέλη του οργάνου.

β)  Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών

προσφορών των προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.  Η αξιολόγηση

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή

όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται

ενιαίο πρακτικό,   το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,  μέσω της λειτουργικότητας της
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«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης,  σύμφωνα με τα ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά την

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών

οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των

προσφερόντων,  των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του

προσωρινού αναδόχου.  Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,  μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,  η

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.

4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές .

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων .

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4

της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό

ανάδοχο»),  και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
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αντίγραφα που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.  4250/2014 (Α΄ 74) όλων των

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,  καθώς και

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων  2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους,  κατά τις διατάξεις του Ν.  4250/2014 (Α’

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους

και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν ,

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής , το οποίο συνοδεύεται με

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών ,

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του Ν. 4412/2016,

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας .

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)   κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των

παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3  (λόγοι αποκλεισμού)  και 2.2.4  έως 2.2.8

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης ότι πληροί,  οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την

Επιτροπή του Διαγωνισμού,  στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για

την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Επισημαίνεται ότι,  η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού,  με αιτιολογημένη εισήγησή της,  μπορεί να

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό

30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,  μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί

οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν

σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης ,

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π.  και σε

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35

και 36 του ν. 4129/2013, και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
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κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α,  στην οποία θα δηλώνεται ότι,  δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104  και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,  η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει

τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού , θέτοντάς

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)  ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία,  κηρύσσεται έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια,  ως άνω διαδικασία,  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού ,  η διαδικασία

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση

της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β)  δεκαπέντε (15)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ)  δέκα (10)  ημέρες από την πλήρη,  πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης που βλάπτει τα

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»  του

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της

προσφυγής του ή σε περίπτωση που,  πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,  η

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια .

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση

προσφυγής,  σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν.  4412/2016.  Κατ’  εξαίρεση,  δεν κωλύεται η σύναψη της

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά,  η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.  α

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του

π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.

39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και , σε περίπτωση παρέμβασης,

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει την προσφυγή με

απόφασή της,  η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)  ημερών από την ημέρα

εξέτασης της προσφυγής

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας .

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης , αυτή υποβάλλεται έως και

δέκα (10)  ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5)  ημέρες πριν από τη συζήτηση της

προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την

ΑΕΠΠ.
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.  4412/2016 κατά

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.  Δικαίωμα άσκησης των ίδιων

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή,  αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική

προσφυγή.  Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,  εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως

έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης .

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα  (10) ημερών από την

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο,  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.  4 του ν.

4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ,  για την κήρυξη ακυρότητας της

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία

ανάθεσης,  για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.  4412/2016, μετά από γνώμη της

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη .
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο

72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.  στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης.

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5,  η οποία συνεπάγεται αύξηση της

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση , η επιστροφή των ως άνω

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.  4412/2016,  οι όροι της παρούσας

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του

Προσαρτήματος Α΄.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του , οι

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Επιπλέον,  υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,

κατά τη διάρκεια της σύμβασης,  καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση ,

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή

εκτέλεση του τμήματος/  των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο,  είτε από νέο υπεργολάβο τον

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους ,

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του

ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του ν.  4412/2016  και

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α)  η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση,  κατά την έννοια της παρ.  4  του άρθρου 132  του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β)  ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1  και,  ως εκ τούτου,  θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη

διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,  η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την οριστική

παραλαβή των εργασιών.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών

παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α)  Κράτηση 0,07%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016

γ)  Κράτηση 0,06%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

δ) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης στον εθνικό τύπο.

ε) Τα έξοδα δειγματοληψίας και ελέγχων.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου

εισοδήματος.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. 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, εάν:





Σελίδα 50

-  δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της

αναθέτουσας αρχής,  που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων

- δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά

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

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 206  του Ν.4412/16,

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών ,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή

αντικατάσταση των υλικών,  με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος

φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,  που υπολογίζεται από την

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό

πληρωμής του αναδόχου ή,  σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,  με ισόποση κατάπτωση της

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το

απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα

μέλη της ένωσης.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της

σχετικής απόφασης.  Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  Επί

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο , ύστερα από γνωμοδότηση του

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11  του άρθρου 221  του ν.4412/2016

οργάνου,  εντός προθεσμίας τριάντα (30)  ημερών από την άσκησή της,  άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο

της Περιφέρειας,  στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ.  1 έως

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη σε μέγιστο οριζόμενο διάστημα

οκτώ (8)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα

εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία,  στα σημεία που θα υποδεικνύονται από

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,  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.

6.1.2. 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.

6.1.3. 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.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει

στην υπηρεσία αποδεικτικό,  θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης,  στο οποίο αναφέρεται η

ημερομηνία προσκόμισης,  το υλικό,  η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας

προσκομίστηκε.

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές,  πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,  που

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος .

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του

άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,  με βάση τους

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής , μπορούν να παραπέμπονται για
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα

σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 208  του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον

ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη .

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,  θεωρείται ότι η παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων , σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών

πρωτοκόλλων.

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. 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.
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6.3.2. 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

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης .

Αν ο ανάδοχος 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.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού δείγματα όπως αυτά αναφέρονται

στις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.184/2020 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα δείγματα

οφείλουν να κατατεθούν συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής , Κουντουριώτη 1, Τ.Κ

195  00  Λαύριο,  Αττική,  μέχρι και  τρεις (3)  ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του

διαγωνισμού.

Τα δείγματα θα είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή συσκευασία με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  με τα στοιχεία του διαγωνισμού,  δηλαδή τον τίτλο της προμήθειας,  τον αριθμό της

Διακήρυξης, τον πλήρη τίτλο του Φορέα που διενεργεί την προμήθεια, και τα στοιχεία του αποστολέα.

Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την συμμετοχή στον διαγωνισμό .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν  αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών, αναλυτικά ως

εξής:

Α/Α Άρθρα Μελέτης Περιγραφή

1. ΟΜΑΔΑ 2 , ΑΡ. 1 Δείγμα από την επιφάνεια του τραπεζιού επιτραπέζιας
αντισφαίρισης εξωτερικού χώρου – τεμάχιο ένα

2. ΟΜΑΔΑ 3 , ΑΡ. 1
Δείγμα από τον στύλο  σε διάσταση τουλάχιστον 30εκ. - τεμάχιο ένα.
Δείγμα από το πατάρι,  με ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση
του στύλου - τεμάχιο ένα.

3. ΟΜΑΔΑ 3 , ΑΡ.  6 Δείγμα από το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας εντός
ξύλινης κατασκευής σε διάσταση τουλάχιστον  20x20εκ. – τεμάχιο ένα

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.
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6.6 Αναπροσαρμογή τιμής

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.

6.7  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.7.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,  σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.7.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

η αναθέτουσα αρχή δύναται,  ομοίως,  να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.7.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης,  η αναθέτουσα αρχή δύναται να

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Δημήτρης Λουκάς

Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: EL305
Ταχ. διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Ταχ. κωδικός: 19500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nitsa@lavrio.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2292320147
Φαξ:  +30 2292069130
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.lavreotiki.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
πρόσβαση στη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/RF.jsp?
function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=EL&params=Z6NWj7KWbUHQ9ma4Spp1ug5MalDuR3MISUhEm0-
HCT6pcRLd79VpFg2YOp4U9J-O&oas=X4FAkb306MyW6tyO8O7Uqg..
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αριθμός αναφοράς: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 310/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34928400 Αστικός εξοπλισμός

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση –αποκατάσταση του 
Φοινικοδάσους Λαυρίου. Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση 
του χώρου. Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 

mailto:nitsa@lavrio.gr
http://www.lavreotiki.gr
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είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο και χώρο 
πρασίνου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 370 635.20 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928400 Αστικός εξοπλισμός

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
2 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
3 ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ
4 ΞΥΛΙΝΗ ΒΡΥΣΗ
5 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
7 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΟΛΑ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 74 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37442900 Πολυόργανα γυμναστικής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
2 ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ-ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ
3 ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ -ΜΠΑΡΕΣ ΒΥΘΙΣΕΩΣ
4 ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ -ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ
5 ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ
6 ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΙΩΝ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37535200 Εξοπλισμός παιδικής χαράς

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
2 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
3 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
4 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
5 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ
6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧOΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
9 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΤΟ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25MM
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
250 Τ.Μ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25MM

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43323000 Εξοπλισμός άρδευσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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1 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
2 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7-14M, ΣΕ ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
3 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15-22M, ΣΕ ΣΩΜΑ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
4 ΜΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Φ1''
5 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 50Χ60CM
6 BANA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), PN 10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1''
7 BANA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), PN 10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1'' 1/2
8 ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ20 ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ 33εκ
9 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm Φ 25
10 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm Φ32
11 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm Φ 63
12 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm Φ75
13 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm Φ16
14 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ
15 ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ3''
16 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (ΙΝΤΣΕΣ) Φ3 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
17 ΤΑΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 3’’
18 ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 3’’
19 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝO ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝA 3’’
20 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 1’’
21 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 1 ½ ’’
22 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1’’
23 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1½’’
24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: 
32-36
25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ : 4-6
26 ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (mm2) 13x0,75
27 ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ Φ16

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 055.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77310000 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
6,96 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 68 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
14212400 Χώμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ
2 ΑΜΜΟΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 321.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77310000 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1 ΘΑΜΝΟΙ ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 0,70-1,00 γλ. 3 lt
2 ΘΑΜΝΟΙ ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΥΨΟΥΣ 0,40-0,50 γλ. 3 lt
3 ΘΑΜΝΟΙ ΠΥΞΑΡΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 0,30-0,50 γλ. 3 lt
4 ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ Phoenix canariensis
5 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 528.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44611500 Δεξαμενές νερού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10m3
2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5m3
3 ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
4 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΕΚΧΥΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 380.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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77310000 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ
2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ Η΄ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ
4 ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΕΜΝΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ >1,51m
5 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 33 051.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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 
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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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών των τριών 
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) τουλάχιστον ίσο με το ύψος του συνολικού 
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ανά έτος.
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο αρκεί να 
καλύπτονται και από ένα μέλος της Ένωσης - Κοινοπραξίας.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού:
Κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων ετών (2017, 2018, 2019) να έχουν εκτελέσει σε Δημόσιους 
Φορείς συμβάσεις που να αφορούν την προμήθεια αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παιδικής χαράς, 
εξοπλισμού γυμναστικής εξωτερικού χώρου, υλικών αυτόματου ποτίσματος, φυτικού υλικού, συνθετικού 
χλοοτάπητα, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το διπλάσιο του ύψους του προϋπολογισμού της αντίστοιχης 
ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ). Θα παρατεθεί κατάλογος, στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες Συμβάσεις που έχει 
υλοποιήσει για παρόμοιες ποιοτικά προμήθειες κατά την τελευταία τριετία στον οποίο θα φαίνονται ο τίτλος, το 
ποσό της σύμβασης, οι παραλήπτες.
Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτομα 
εξειδικευμένα στην τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παιδικής χαράς, εξοπλισμού γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου, συνθετικού χλοοτάπητα, πιστοποιημένα ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την 
τοποθέτηση αυτών.
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
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IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/01/2021
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/01/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Η αποσφράγιση γίνεται ηλεκτρονικά (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση γίνεται από το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ
Ταχ. κωδικός: 19500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nitsa@lavrio.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2292320147
Φαξ:  +30 2292069130
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.lavreotiki.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
mailto:nitsa@lavrio.gr
www.lavreotiki.gr
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Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ
Ταχ. κωδικός: 19500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nitsa@lavrio.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2292320147
Φαξ:  +30 2292069130
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.lavreotiki.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/12/2020

mailto:nitsa@lavrio.gr
www.lavreotiki.gr




Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η υπ’ αριθμ.184/2020 μελέτη

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 184/2020
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 448.243,57 €
(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  13%+24 % ),
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & Ι.Π

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 448.243,57 € (με Φ.Π.Α.13% + 24%)

 Α.Μ. : 184/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την υπ’αρ. 143.4 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου η πράξη «Προμήθεια υλικών
συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου» εντάχθηκε στο Χ.Π: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Με την παρούσα μελέτη, επικαιροποιήθηκε  η υπ΄ αρ. 144/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας λόγω  της δημοσίευσης
νέων πρότυπων τευχών δημοπράτησης, επικαιροποίησης της νομοθεσίας καθώς και χρήσης  προδιαγραφών  υλικών
σύμφωνα  με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια, και η τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση –αποκατάσταση του
Φοινικοδάσους Λαυρίου. Σκοπός της  συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου .
Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και φιλικά
προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο και χώρο πρασίνου.

Στόχος της Υπηρεσίας  είναι η αναβάθμιση του χώρου ώστε  να μπορεί να προσελκύσει άτομα διαφόρων ηλικιακών
ομάδων και απαιτήσεων. Συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια των εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ
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ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25MM
ΟΜΑΔΑ 5 ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ 7 ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ
ΟΜΑΔΑ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΦΥΤΕΥΣΗ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΜΑΔΑ 9 Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τονίζεται ότι, η συμμόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης με τα σχετικά
πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα ελεγχθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης , όπως ορίζεται
στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α.27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (ΑΔΑ: ΩΝ8ΚΝ-Ρ46)  του  Υπουργείου
Εσωτερικών,   συμπληρωματικών   και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των
εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης , θα
πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο
έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 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), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ1176-1. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Επιπλέον, προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  συμφωνία  των  επιφανειών  πτώσης  με  τις  απαιτήσεις ασφαλείας και τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι των επιφανειών πτώσης των παιδικών
χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της
εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης, θα πραγματοποιηθούν επί τόπου και με κατάλληλα όργανα
δειγματοληπτικές μετρήσεις αναφορικά με τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης  HIC tests.

Η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υλικών και του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις που θα
υποδείξει η Υπηρεσία.

Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού
448.243,57 €   που αναλύεται σε 267.507,20€ + ΦΠΑ 24% 64.201,73€  και 103.128,00€  +ΦΠΑ 13% 13.406,64€, θα
βαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμό  του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021, στον Κ.Α. Δαπανών: 30-7135.019 και
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο κατά το  ποσό των 275.306,00 €  και το υπόλοιπο από Ι.Π.

Η Συντάξασα
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μελετών & Έργων

Θεωρήθηκε 10/12/2020
Η Διευθύντρια Τ.Υ. κ.α.α

Ο Προϊστάμενος
Η/Μ Εφαρμογών και Συγκοινωνιών

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός ΠΕ - Β΄

Ευάγγελος Λιούμης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ- Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & Ι.Π

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 448.243,57 € (με Φ.Π.Α.13% + 24%)

 Α.Μ. : 184/2020

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 34928400-2 Μ 500 70 35.000,00

2 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 34928400-2 ΤΕΜ. 2 500 1.000,00

3 ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 34928400-2 ΤΕΜ. 8 450 3.600,00
4 ΞΥΛΙΝΗ ΒΡΥΣΗ 34928400-2 ΤΕΜ. 2 450 900,00

5 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 34928400-2 ΤΕΜ. 30 300 9.000,00

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 34928400-2 ΤΕΜ. 25 350 8.750,00
7 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΟΛΑ 34928400-2 Μ2 100 160 16.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 74.250,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

37442900-8 ΤΕΜ. 2 2.000,00 4.000,00

2
ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ-ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ

37442900-8 ΤΕΜ. 1 2.900,00 2.900,00

3

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ -ΜΠΑΡΕΣ
ΒΥΘΙΣΕΩΣ

37442900-8 ΤΕΜ. 1 2.700,00 2.700,00

4

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ -ΠΑΓΚΟΣ
ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ

37442900-8 ΤΕΜ. 1 2.900,00 2.900,00
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5

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΟ
ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ

37442900-8 ΤΕΜ. 1 2.900,00 2.900,00

6

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΔΙΩΝ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

37442900-8 ΤΕΜ. 1 2.800,00 2.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 18.200,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 3:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 37535200-9 ΤΕΜ. 1 32.000,00 32.000,00

2 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ
ΠΑΙΔΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ. 1 900 900,00

3 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ. 1 1.100,00 1.100,00

4 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 37535200-9 ΤΕΜ. 2 600 1.200,00
5 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ 37535200-9 ΤΕΜ. 2 450 900,00

6
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

37535200-9 Μ2 400 50 20.000,00

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧOΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  50870000-4 ΤΕΜ. 1 5.000,00 5.000,00

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ 79132000-8 ΤΕΜ. 1 350 350,00

9 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΤΟ 34991000-0 ΤΕΜ. 4 700 2.800,00
 ΣΥΝΟΛΟ 64.250,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 4:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25MM

1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25MM  39293400-6 M2 250 24 6.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ 6.0000,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

OMAΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
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1
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

43323000-3 ΤΕΜ 130 4,5 585,00

2

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7-14M, ΣΕ
ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

43323000-3 ΤΕΜ 40 30 1.200,00

3

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15-22M, ΣΕ
ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

43323000-3 ΤΕΜ 24 80 1.920,00

4
ΜΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Φ1''

43323000-3 ΤΕΜ 24 35 840,00

5 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 50Χ60CM 43323000-3 ΤΕΜ 10 45 450,00

6
BANA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), PN
10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1''

43323000-3 ΤΕΜ 24 32 768,00

7
BANA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), PN
10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1'' 1/2

43323000-3 ΤΕΜ 5 75 375,00

8
ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ20 ΜΕ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ
33εκ

43323000-3 ΜΜ 855 0,36 307,80

9
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ 25

43323000-3 ΜΜ 500 0,65 325,00

10
 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ32

43323000-3 ΜΜ 2100 0,8 1.680,00

11
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ 63

43323000-3 ΜΜ 400 3,2 1.280,00

12
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ75

43323000-3 ΜΜ 204 4,5 918,00

13
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ16

43323000-3 ΜΜ 2240 0,3 672,00

14
ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ

43323000-3 ΤΕΜ 160 0,22 35,20

15
ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ
10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  Φ3''

43323000-3 ΤΕΜ 1 230 230,00
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16

ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ,
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (ΙΝΤΣΕΣ) Φ3
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

43323000-3 ΤΕΜ 5 27,5 137,50

17 ΤΑΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ,
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ  3’’ 43323000-3 ΤΕΜ 3 27,5 82,50

18 ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 3’’ 43323000-3 ΤΕΜ 2 25 50,00

19 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝO
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝA 3’’ 43323000-3 ΤΕΜ 10 65 650,00

20 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 1’’ 43323000-3 ΤΕΜ 46 7,6 349,60

21 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 1 ½ ’’ 43323000-3 ΤΕΜ 10 14 140,00

22 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1’’ 43323000-3 ΤΕΜ 23 2,8 64,40

23 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1½’’ 43323000-3 ΤΕΜ 5 4 20,00

24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: 32-36

43323000-3 ΤΕΜ 1 1.400,00 1.400,00

25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ  ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ : 4-6

43323000-3 ΤΕΜ 1 200 200,00

26 ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ (mm2) 13x0,75 43323000-3 ΤΕΜ 550 3,5 1.925,00

27
ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

43323000-3 ΤΕΜ 1 250 250,00

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ Φ16 43323000-3 ΜΜ 2240 5 11.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 28.055,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 77310000-6 ΣΤΡ 6,86 10.000,00 68.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 68.600,00
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A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 7 : ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ
1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  14212400-4 Μ3 626 8,5 5.321,00
2 ΑΜΜΟΣ 14212400-4 Μ3 420 50 21.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 26.321,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 8:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΦΥΤΕΥΣΗ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1 ΘΑΜΝΟΙ ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΥΨΟΥΣ
0,70-1,00 γλ. 3 lt  77310000-6 TEM 270 8 2.160,00

2 ΘΑΜΝΟΙ ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΥΨΟΥΣ
0,40-0,50 γλ. 3 lt 77310000-6 ΤΕΜ 360 4,3 1.548,00

3 ΘΑΜΝΟΙ ΠΥΞΑΡΙΟΥ ΥΨΟΥΣ
0,30-0,50 γλ. 3 lt 77310000-6 ΤΕΜ 360 4,5 1.620,00

4 ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ Phoenix
canariensis 77310000-6 ΤΕΜ 20 800 16.000,00

5 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ 77310000-6 ΤΕΜ 660 20,00 13.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 34.528,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 9: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10m3

 44611500-1 ΤΕΜ 3 2.000,00 6.000,00

2
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5m3

 44611500-1 ΤΕΜ 1 380 380,00

3 ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  42122000-0 ΤΕΜ 1 10.000,00 10.000,00

4 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΕΚΧΥΣΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ  42122000-0 ΤΕΜ 1 1.000,00 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 17.380,00

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 10: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ

77310000-6 Μ2 6855,2 0,25 1.713,80
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2

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Η΄ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

77310000-6 ΤΕΜ 6,86 105 720,30

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΩΝ 77310000-6 ΤΕΜ 160 130 20.800,00

4
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΕΜΝΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ
>1,51m

77310000-6 ΤΕΜ 30 214,57 6.437,10

5
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΟΜΠΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

 34991000-0 ΤΕΜ 52 65 3.380,00

ΣΥΝΟΛΟ 33.051,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 370.635,20
Φ.Π.Α. 24% (€) 64.201,73

ΦΠΑ 13%  (ΟΜΑΔΑ 6+8) 13.406,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 448.243,57

Η Συντάξασα
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μελετών & Έργων

Θεωρήθηκε 10/12/2020
Η Διευθύντρια Τ.Υ. κ.α.α

Ο Προϊστάμενος
Η/Μ Εφαρμογών και Συγκοινωνιών

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός ΠΕ - Β΄

Ευάγγελος Λιούμης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ- Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & Ι.Π
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Η περίφραξη θα αποτελείται από μονάδες (ξύλινα πλαίσια)  μήκους περίπου 180 εκ.   και ύψους 90εκ.,
συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Κάθε μονάδα-πλαίσιο  θα αποτελείται, από 15 κολωνάκια (περίπου), ανά επτά  7εκ με πάχος 4,5εκ. και πλάτος
4,5 εκ. . Το μήκος της μονάδας θα είναι σταθερό και όμοιο, εκτός από τις μονάδες που εφάπτονται λειτουργικά
στοιχεία της περίφραξης (π.χ. πόρτες, στήριξη σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία του χώρου, ή τελευταίο
κομμάτι),
Στο άνω μέρος του πλαισίου θα υπάρχει ξύλινη κουπαστή με πλάτος 7,5εκ., ύψος 5εκ. . και  μήκος ίσο με το
μήκος του πλαισίου, και θα είναι κατασκευασμένη από μονοκόμματο ξύλο. Θα φέρει αύλακα εγκιβωτισμού των
κάθετων στοιχείων- κολωνάκια και θα τα σταθεροποιεί με ανοξείδωτες βίδες.
Στο κάτω μέρος του πλαισίου θα υπάρχει ξύλινη τραβέρσα με πλάτος 5,5εκ, ύψος 4,5εκ. Πάνω της θα εφάπτονται
τα κάθετα στοιχεία- κολωνάκια και θα σταθεροποιούνται με ανοξείδωτες βίδες.
Οι μονάδες πλαίσια θα στηρίζονται σε κάθετους ορθοστάτες 9 Χ 9 Χ 140εκ., οι οποίοι ανάλογα με την υποδομή
δεν θα ξεπερνούν απόσταση μεταξύ τους 180εκ. για λόγους σταθερότητας της περίφραξης. Θα εγκιβωτιστούν σε
βάση από μπετόν C16/20  σε βάθος 30-40 εκ.
 Η ξυλεία θα είναι  από Πεύκης Σκανδιναβίας απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την
αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία .
Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρούλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας,
χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κ.λ.π)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση και στερέωσή της  σε
σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
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2.  ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Η πόρτα της περίφραξης  θα έχει διαστάσεις 100εκ. ύψος και 100εκ. Πλάτος και θα ακολουθεί τον ίδιο σχεδιασμό
με την ξύλινη περίφραξη
Στο άνω μέρος θα υπάρχει ξύλινη κουπαστή με πλάτος 7,5εκ., ύψος 5εκ. και  μήκους όσο το μήκος της πόρτας.
Θα φέρει αύλακα εγκιβωτισμού των κάθετων στοιχείων- κολωνάκια και θα τα σταθεροποιεί με ανοξείδωτες βίδες.
Θα σχηματίζεται πλαίσιο από ξύλο ίδιων διαστάσεων με την κουπαστή της (περιμετρικό της πόρτας), και θα
φέρει επίσης ξύλινες οριζόντιες τραβέρσες πάχους 2,5 εκ. και πλάτους 10εκ στα σημεία που εδράζονται οι
μεντεσέδες (ενίσχυση σημείων).
Το άνοιγμα της πόρτας θα δημιουργείτε από δύο κολώνες διαστάσεων τουλάχιστον 9 Χ 9 Χ 180εκ. με
εγκιβωτισμό 30-40εκ. σε μπετόν C16/20.
Η πόρτα θα φέρει 2 μεντεσέδες 20εκ. τύπου ΤΑΦ, 1 κάθετο σύρτη και 1 σύρτη με υποδοχή για λουκέτο.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της πόρτας  (κοχλίες, σύνδεσμοι κλπ.) θα
είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα
Η ξυλεία θα είναι   από Πεύκης Σκανδιναβίας απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την
αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία .
Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρούλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας,
χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και στερέωσή της σε σημεία
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

3. ΞΥΛΙΝΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ
Διαστάσεις :
Μήκος    : 200εκ
Πλάτος   : 160εκ
Σύνθεση:
- 2 Πλευρές καθισμάτων
- 1 Τραπέζι
- 4 Ξύλινα πόδια
Η κατασκευή του θα γίνει με ξυλεία πεύκης Σκανδιναβίας.
Τα καθίσματα θα είναι διαστάσεων 30εκ Χ4εκ Χ 200 εκ. και  θα αποτελούνται  από 2 τεμάχια πλάτους 15εκ.
έκαστο.
Το τραπέζι το οποίο θα αποτελείται από 4 όμοια τεμάχια ξυλείας θα έχει  συνολική επιφάνεια διαστάσεων 116εκ
Χ200 εκ.Χ4εκ.
Τα ξύλινα πόδια θα είναι  μήκους  100εκ. και διατομής 9,5Χ4 εκ και στο κάτω μέρος του τραπεζιού θα
τοποθετηθούν ξύλινοι δοκοί διατομής 10εκ.Χ9,5εκ.Χ4εκ (2 τεμάχια) οι οποίοι θα προστατεύουν τον
τραπεζόπαγκο, από τυχόν πλάγιες καταπονήσεις.
Ο τραπεζόπαγκος θα πακτωθεί στο έδαφος με εγκιβωτισμό των ξύλινων ποδιών σε βάσεις από μπετόν C16/20
Υλικά κατασκευής
Ξυλεία: Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία, πεύκης Σκανδιναβίας,  απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα
επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση που θα
υποδείξει η Υπηρεσία
Μεταλλικά στοιχεία: Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (κοχλίες) θα είναι από
μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα St-37. Οι διαστάσεις των επί μέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα είναι απόλυτα
επαρκείς για να δεχθούν τα  φορτία και να έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές
θερμοκρασίας.
Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικροϋλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας,)
όπως και η  φορτοεκφόρτωση τοποθέτηση και στερέωσή της  σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

4.  ΞΥΛΙΝΗ ΒΡΥΣΗ
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Η βρύση θα αποτελείται από μία κολώνα ξυλείας 20Χ20εκ. και ένα ξύλινο στοιχείο  4,5εκ.Χ14εκ. Το ύψος της
βρύσης θα είναι 150εκ.. Η κολώνα στήριξης  θα φέρει εγκοπή  προκειμένου να τοποθετηθεί σωλήνας φ18 για
την σύνδεση με την παροχή του νερού και την βρύση. Θα φέρει μπουτόν με χρονοκαθυστέρηση και βάνα σε
ύψος 110εκ-115εκ. από το έδαφος.
Ξυλεία: Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία  απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή
ακίδων. Θα είναι με στρογγυλεμένες ακμές προς αποφυγή τραυματισμών και βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε
χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Μεταλλικά στοιχεία: Θα είναι από γαλβανισμένα χάλυβα.
Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρούλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας,
χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια, χρώματα  κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση, συναρμολόγηση, τοποθέτηση
και σύνδεση της με το δίκτυο ύδρευσης

5.  ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ
Διαστάσεις καθιστικού  : μήκος  190 εκ
                                       :πλάτος  59,5εκ
                                       :ύψος     78,5 εκ,
Το παγκάκι θα αποτελείται από τη θέση καθίσματος την πλάτη και δύο μεταλλικές βάσεις. Η πλάτη του θα έχει
κλίση 30 μοιρών για περισσότερη άνεση.
Η θέση του καθίσματος θα αποτελείται από πέντε  ξύλινες δοκούς Σουηδικής Πεύκης διατομής 7 εκ.Χ7 εκ.Χ195εκ.
Η πλάτη θα αποτελείται από τρεις δοκούς όμοιας διατομής οι οποίες θα στηρίζονται με βίδες από την πίσω μεριά
με στόχο την καλύτερη δυνατή στερέωση μην αφήνοντας διαμπερές τραύμα στο ξύλο για καλύτερη αντοχή στις
καιρικές συνθήκες υγρασία κλπ .
Οι μεταλλικές βάσεις θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης
διατομής 12x50x0,4 εκ., και έναν μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 12x6x0,3 εκ. L=36εκ , πάνω στο οποίο θα
εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 10x91x0,8εκ.
Οι βάσεις θα πρέπει να είναι ενισχυμένες για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής, 2,5x0,5εκ..Oι
μεταλλικές βάσεις θα  αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8.
Tα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι χαλύβδινα
θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένα. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών
στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών
και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους
υποδειχθούν από την Υπηρεσία , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.
Το καθιστικό θα συνοδεύεται από CE – Δήλωση Συμμόρφωση η οποία θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της
προσφοράς του συμμετέχοντα επί ποινή αποκλεισμού.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 και πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001
ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή  του αστικού εξοπλισμού σχετικά με την  κατασκευή
αστικού εξοπλισμού θα περιλαμβάνεται στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του
συμμετέχοντος

6. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Θα αποτελείται από δοχείο μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή  απόθεση  ελαφρών
απορριμμάτων  διερχόμενων  πεζών,  ανθεκτικό  στη διάβρωση, στα οξέα και στις χημικές ουσίες. Θα έχει σχήμα
οκταγωνικού πρίσματος, με διευρυμένες βάσεις, παραδοσιακής αισθητικής, με στρογγυλεμένες γωνίες και
έδραση σταθερά στο έδαφος. Το άδειασμα του θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την απασφάλιση του σκέπαστρου
και την αφαίρεση του εσωτερικού κάδου. Το δοχείο θα αποτελείται από τρία μέρη, τον κορμό και τις δύο βάσεις
του. Ο  κορμός  θα   είναι  διαμορφωμένος  σε  οκταγωνικό  σχήμα  και κατασκευασμένος από γαλβανισμένα
μεταλλικά ελάσματα πάχους 0,2εκ. Η άνω και η κάτω βάση του, θα είναι διαμορφωμένες σε οκταγωνική μορφή
συνδεδεμένες με πριτσίνια με τον κορμό του κυρίως σώματος, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο.
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Η άνω βάση του θα ανασηκώνεται  ώστε να επιτρέπει  το  άνοιγμα  του  κάδου  στην  πάνω  πλευρά,  την
απελευθέρωση  του εσωτερικού κάδου και το άδειασμα του. Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του
κάδου θα πρέπει να φέρει δύο πρόσθετες μεταλλικές βάσεις κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου στο έδαφος.
Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, θα έχει στο κέντρο του οκταγωνική οπή και θα ανοίγει
προς τα επάνω.
Η σύνδεση με τον υπόλοιπο δοχείο θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλο μεντεσέ. Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος
του απορριμματοδέκτη  θα είναι κυλινδρικό διαμέτρου 50εκ και ύψους περίπου 90εκ, κατασκευασμένος από
γαλβανισμένη λαμαρίνα  και χωρητικότητας60 λίτρων. Το δοχείο θα πρέπει να είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική
βαφή με τη μορφή πούδρας και θα πρέπει να είναι επενδυμένο  περιμετρικά  με  ξύλινα  πηχάκια,  διατομής
4,7Χ0,9 εκ.

7.  ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΟΛΑ

Θα είναι κατασκευή η οποία θα αποτελείται από επιμέρους κατασκευές, που θα σχηματίζουν από την πλάγια
όψη τους «Γ». Θα στηρίζονται σε κολώνες 11Χ11εκ. ανά 2 μέτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5μ από την επιφάνεια
του εδάφους.  Οι κολώνες θα ενώνονται μεταξύ τους στηριζόμενες σε οριζόντια δοκό 11Χ11εκ. Κάθετα στην
οριζόντια δοκό και σχηματίζοντας γωνία 90◦ θα τοποθετηθούν δοκοί μήκους 1,5μ. από ξυλεία 4,5Χ11εκ.τη
σχηματίζοντας έτσι το «Γ» του σχεδίου. Επίσης οι ίδιοι δοκοί θα τοποθετηθούν στην οριζόντια δοκό και στο
ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ  των δύο κολώνων.  Για τη στήριξη των δοκών με τις κολώνες αλλά και για
λόγους αισθητικής θα τοποθετηθούν αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5Χ11εκ. Επίσης για λόγους
αισθητικής και αρχιτεκτονικής οι δοκοί (1,5μ μήκους) θα ενώνονται μεταξύ τους με συνδετήριους δοκούς από
ξυλεία 4,59Χ11εκ. σε διάταξη ασύμμετρα εναλλάξ 1,15μ. και 0,55μ. από την πίσω δοκό της πέργκολας
Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει με λόγχες σε βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.
Στο άνω μέρος θα τοποθετηθούν καλαμωτές δημιουργώντας σκίαση στα καθιστικά (προτεινόμενος τύπος
καλαμωτής από πλέγμα μπαμπού ολόκληρων καλαμιών 2,2-2,5 εκ. με διασύνδεση με σύρμα γαλβανιζέ. Το
πλέγμα της καλαμωτής στερεώνεται σε δοκίδες εμποτισμένης σουηδικής ξυλείας που πακτώνονται με βίδες στο
άνω τμήμα των δοκών της πέργκολας Στόχος είναι η κάλυψη όλων των επιφανειών που περιλαμβάνουν οι
πέργκολες.
 Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρούλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ)
όπως και η  φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Διάσταση: 274,5 Χ 153 Χ 76 (εκ.)
Πεδίο ασφαλούς  χρήσης : 580 Χ 460 (εκ.)
μεταλλικό δίχτυ   καθαρού ύψους 15 εκ., μήκους 153 εκ.
 Το τραπέζι  θα είναι κατασκευασμένο από υλικό SΜC με  υψηλό βαθμό αντοχής στη γήρανση και τη διάβρωση.
Πρέπει να   διαθέτει προστασία από τον ήλιο, την βροχή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
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Το σασί θα υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με διάμετρο 6 εκ., υψηλής
ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 0,3 εκ., εξασφαλίζοντας  συνολική σταθερότητα.
Για την πάκτωση το θαμμένο μέγεθος δεν θα είναι μικρότερο από 50Χ 50Χ 50 εκ..
Ο Εξοπλισμός  θα είναι σύμφωνος  με το σχετικό πρότυπο GB19272-2011 για τις δοκιμές  της  σταθερότητας
του στατικού φορτίου και  θα συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα του προτύπου.
Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης  σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα  EN 14468-1,2:2015
επί ποινή αποκλεισμού. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015 , ISO
9001:2015, OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα και τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβάλλονται με την προσφορά
του συμμετέχοντος.
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνεται η προμήθεια  η  μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς
προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο τοποθέτησης, η συναρμολόγηση και  εγκατάσταση του οργάνου

2.  ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩN  -ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ
203,2 Χ 114,5 Χ 196,9εκ     +-60εκ
Όργανο  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά
και της πλάτης.
 Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης
ολόκληρου του σώματος.
Τα δύο όργανα θα  είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο θα είναι ενσωματωμένες
αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε με
πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης
σκληρής επιφάνειας.
Τα όργανα   θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου
θα είναι τουλάχιστον  2.75μμ.
Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα   έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει
το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν θα  χρειάζονται
μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα έχουν  πάχος 2/5-1/2 ίντσες.
Κάθε όργανο θα φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα είναι
σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012,ISO 14001:2015
,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα επί ποινή
αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου η φορτοεκφόρτωση και η εργασία τοποθέτησης
του οργάνου.

3.  ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ -ΜΠΑΡΕΣ ΒΥΘΙΣΕΩΝ
231,2 Χ 74,2 Χ 196,9εκ.    +-60εκ.
Όργανο έλξεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και κυρίως των ώμων καθώς και της πλάτης.
Εκγυμνάζει ολόκληρο το σώμα και βελτιώνει την φυσική κατάσταση.
Όργανο μπάρα βυθίσεως για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων αλλά και της πλάτης, βελτιώνει την
φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.
Τα δύο όργανα θα  είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο θα είναι ενσωματωμένες
αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε με
πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης
σκληρής επιφάνειας
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του
κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  2.75μμ
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Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το
στρώμα του χρώματος.
Κάθε όργανο θα φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα είναι
σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  ΟδηγίεςΕΝ16630:2015, DIN79000:2012, ISO14001:2015, ISO9001:2015,
OHSAS18001:2007.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα επί ποινή
αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου η φορτοεκφόρτωση και η εργασία τοποθέτησης
του οργάνου.

4. ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ -ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ
152,5 Χ 120 Χ 196,9εκ.  +-60εκ.
Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων. Μίμηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου εκγυμνάζοντας όλες τις
μυϊκές ομάδες του σώματος.
Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας, των ραχιαίων μυών και της
πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος
Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές
οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το
υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής
επιφάνειας.
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του
κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  2.75μμ
Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το
στρώμα του χρώματος.

Κάθε όργανο θα φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα είναι
σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015, DIN79000:2012, ISO14001:2015, ISO9001:2015,
OHSAS18001:2007.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα επί ποινή
αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου η φορτοεκφόρτωση και η εργασία τοποθέτησης
του οργάνου.

5. ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ
273 Χ 73 Χ 196,9 εκ      +-60εκ.
Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση της
φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Μίμηση φυσικής κίνηση βάδην.
Όργανο στατικής βάδισης stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω
βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.
Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές
οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το
υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής
επιφάνειας.
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του
κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  2.75μμ
Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το
στρώμα του χρώματος.





184/2020  ΜΕΛΕΤΗ                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7

Κάθε όργανο θα φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα είναι
σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015, DIN79000:2012, ISO14001:2015, ISO9001:2015,
OHSAS18001:2007.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα επί ποινή
αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου η φορτοεκφόρτωση και η εργασία τοποθέτησης
του οργάνου.

6.ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ -ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΔΙΩΝ
169,8 Χ 80 Χ 196,9εκ.      +-60εκ.
Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών, για την ενδυνάμωση και την εκγύμναση των κάτω άκρων της σπονδυλικής
στήλης και του ισχύου.
Όργανο έκτασης ποδιών για την εκγύμναση και ενδυνάμωση μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών.
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του
κάθε οργάνου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  2.75μμ
Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το
στρώμα του χρώματος.
Κάθε όργανο θα φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα είναι
σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012,ISO 14001:2015
,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα επί ποινή
αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου η φορτοεκφόρτωση και η εργασία τοποθέτησης
του οργάνου.
Σε όλα τα όργανα γυμναστικής θα υπάρχει τριετής εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας.

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

1.   ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών.
Αριθμός παιδιών: 10 - 12

Διάσταση οργάνου  5,10x 5,80μ
Η περιοχή ασφαλείας  θα  είναι 8,74x 9,50μ.

Το όργανο θα αποτελείται από  "δύο πύργους" με δύο πατάρια σε  ύψος 1,20μ.
Α) Οι πύργοι θα αποτελούνται από:
1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας ανά πύργο 93,5εκ.x93,5εκ.και ύψος 8,5εκ.
Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8μμ για να επιτρέψει στο νερό να περάσει.
Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν συρρίκνωση ακόμη και με το υγρό δάπεδο.
Το πατάρι θα παράγεται με χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια των
ετών.
Το πατάρι θα είναι σε ύψος 1,20μ.
Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους αλουμινίου με δύο βίδες Μ10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά
στύλο. Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου.
2)Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους.
Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος  θα καλύπτεται
με καπάκια αλουμινίου.
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Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και ένα
τετράγωνο τμήμα 2,5εκ. x 2,5εκ.
Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι προ τοποθετημένα ή ενσωματωμένα  στο "τετράγωνο τμήμα"
κάθε στύλου και θα επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση.
Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα θα είναι ντυμένα με σύνθετα ξύλινα καλύμματα.
Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται με την
τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
Οι στύλοι θα προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου.
Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων  γαλβανισμένων πλακών ή
με γαλβανισμένο ένθετο.

Β) Στοιχεία που θα συνδέονται με τον πύργο:
1) Μία σκάλα φτάνοντας στο πατάρι στο επίπεδο των  1,20μ θα είναι  κατασκευασμένη από 4 πατήματα
αλουμινίου πλάτους 53,8εκ. και βάθους 12,6εκ. με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι δύο πλευρές της σκάλας θα
είναι κατασκευασμένες από πάνελ πάχους 19μμ πολυαιθυλενίου (HDPE)
Η είσοδος θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ.και διαμέτρου 3,2εκ. τοποθετημένη
οριζόντια μεταξύ δύο στύλων.
2) Μία γέφυρα με σχοινιά θα είναι τοποθετημένη μεταξύ των δύο πύργων.
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από δύο γαλβανισμένους στρογγυλεμένους χαλύβδινους σωλήνες
διαμέτρου 4,8εκ. και μήκους 185εκ., τοποθετημένους οριζόντια μεταξύ των δύο πύργων.
Η γέφυρα θα περιλαμβάνει 5 σκαλιά που συνδέονται με το χαλύβδινο πλαίσιο με σχοινί διαμέτρου 16μμ από
γαλβανισμένο χαλύβδινο καλώδιο κάλυψης με πολυεστέρα. Τα πατήματα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ
HDPE καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Κάθε πάτημα θα είναι μήκους 59,2εκ., πλάτους 19,7εκ. και
πάχους 3,3εκ.
Τα σχοινιά θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας 12 ορθογώνια 24,6εκ.x38,4 εκ..
Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου.
3) Δύο τσουλήθρες, μήκους 2,10μ και πλάτους 46cεκ., θα είναι κατασκευασμένες από ένα τμήμα ολίσθησης από
ανοξείδωτο ατσάλι ή fiberglass πάχους 0,2εκ. και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και κυλινδρικό σε ένα τεμάχιο.
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους 1,9εκ, ύψους
63,5εκ. και πλάτους 42,2εκ. και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ και διάμετρο 3,2εκ. τοποθετημένη
οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο στύλους.
Οι πλευρές της τσουλήθρας θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 1,9εκ..
Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού 1,20μ.
4) Δύο στέγες μήκους 124,8εκ., πλάτους 125,5εκ. και ύψους 65,6εκ από πολύχρωμα πάνελ HDPE, πάχους 1,9
εκ., ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο.
5) Ένας κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης που θα φθάνει στο πατάρι ύψους 1,20μ θα είναι κατασκευασμένος από
ένα πάνελ HDPE πάχους 1,9εκ., πλάτους 91,5εκ.και μήκους 150εκ. και εξοπλισμένο με 8 συγκρατητές. Οι
υποδοχές θα κατασκευάζονται από χυτευμένο HDPE με έγχυση για να συνδυάσουν την ακαμψία με την
ανθεκτικότητα.
Ένα πάνελ εισόδου ύψους 73 x 90,3εκ. θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HDPE πάχους 1,9εκ.
6) Τέσσερα  πάνελ δραστηριοτήτων, τρία θα βρίσκονται στο ισόγειο κάτω από τα δύο πατάρια με θέμα
‘’Μουσική’’, ‘’Αυτοκίνητο’’ και ‘’Μαθηματικά’’ και ένα θα βρίσκεται στο ψηλό πατάρι  στο 1,20μ με θέμα ‘’Ρολόι’’.
Όλα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ  HDPE πάχους 1,9εκ με ύψος 90,3εκκαι πλάτος 73εκ.
7) Ένας κατακόρυφος αναρριχητής φύλλων θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο στύλο διαμέτρου
3,8εκ. και μήκους 150εκ.
Ο αναρριχητής θα είναι εξοπλισμένος με 4 πατήματα από γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
(LLDPE) το οποίο θα προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και αντοχή.
Τα πατήματα θα έχουν μήκος 41,7εκ., πλάτος 29,8εκ. και πάχος 9,9εκ.
Το πρώτο πάτημα θα είναι σε  ύψος 22,9 εκ.,  το δεύτερο σε ύψος 52,9εκ.,το τρίτο σε ύψος 82,9εκ. και το
τελευταίο σε ύψος 112,9εκ..
Ο στύλος θα είναι ένας γαλβανισμένος σωλήνας διαμέτρου 3,8εκ. και μήκος 273,9εκ.
Η είσοδος θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο πλαίσιο χάλυβα 3,8εκ, ύψους 135εκ. πλάτους 70,5εκ.
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Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου.
Δείγμα από τον στύλο  σε διάσταση τουλάχιστον 30εκ. - τεμάχιο ένα.
Δείγμα από το πατάρι, με ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλου - τεμάχιο ένα θα κατατεθούν
στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού.
Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο
τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της
κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες
συντήρησης.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2017 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και
πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς σχετικά με
τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του συμμετέχοντος

2. ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ  3,10 μ                                                          Ελάχιστο μήκος      7,00 μ
ΠΛΑΤΟΣ 1,60 μ                                                          Ελάχιστο πλάτος             3,10 μ
ΥΨΟΣ 2,50 μ                                                          Μέγιστο ύψος Πτώσης    1,30 μ
Ηλικιακή Ομάδα: 3+ ετών
Η κούνια δύο θέσεων παίδων θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής 95Χ120mm,  τέσσερα
υποστυλώματα και δυο καθίσματα παίδων με αλυσίδες.
Η οριζόντια δοκός διατομής 9,5Χ12εκ. θα καταλήγει σε μεταλλικό κομβοέλασμα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της
δοκού θα είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα 9,5Χ9,5εκ.
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων  θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα
ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής 6 χιλ.,
εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου.
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176.
Τα καθίσματα παίδων θα  είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το  ΕΝ 1176.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξύλο που  χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351.
Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που
προορίζεται.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που  θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα
ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή το νάιλον (ΡΑ).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι
κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν
πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5χιλ.
καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την
υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά για τις κλιματολογικές
συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο,
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κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές . Τα χρώματα θα συμμορφώνουν
τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους  του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά
θεμελίωσης συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20, δομικό πλέγμα και μεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των
υποστυλωμάτων του σύνθετου οργάνου με την θεμελίωση γίνεται μέσω μεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων
90Χ90Χ3,5 mm. Τα ξύλινα υποστυλώματα  θα συνδέονται με τις βάσεις θεμελίωσης με στριφώνια 8εκ.
Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο
τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της
κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες
συντήρησης.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2017 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και
πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς σχετικά με
τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του συμμετέχοντος

3.  ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ  ΝΗΠΙΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ    3,10 μ                                                    Ελάχιστο μήκος           7,00 μ
ΠΛΑΤΟΣ 1,60 μ                                                    Ελάχιστο πλάτος           3,10 μ
ΥΨΟΣ    2,50 μ                                                    Μέγιστο  ύψος Πτώσης 1,30 μ

Ηλικιακή Ομάδα: 1 – 3 ετών
Το όργανο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οριζόντια δοκό, τέσσερα υποστηλώματα και δυο καθίσματα νηπίων
με αλυσίδες.
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα. αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής 9,5Χ12εκ., η οποία θα καταλήγει
σε μεταλλικό κομβοέλασμα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιμένα ξύλινα
υποστυλώματα 9,5Χ9,5εκ.. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων γίνεται με κοχλίες και περικόχλια
ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα έχει
κρίκους διατομής 6 χιλ., εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου.
Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. Τα
καθίσματα νηπίων θα είναι  πιστοποιημένα σύμφωνα με  του ΕΝ 1176-2.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351.
Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που
προορίζεται.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα
ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι,  μεταλλικά
στοιχεία στήριξης των στύλων, δοκοθήκες κλπ, είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και
οι διατομές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι
βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ),
οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
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Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά για τις κλιματολογικές
συνθήκες  υπαίθρου  της  χώρας  μας  είναι  απολύτως  ακίνδυνα  για  τους  χρήστες  (δεν περιέχουν μόλυβδο,
χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώματα είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους  του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά
θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα C 16/20, δομικό πλέγμα και μεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των
υποστυλωμάτων του σύνθετου οργάνου με την θεμελίωση γίνεται μέσω μεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων
9Χ9Χ0,35 εκ.
Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο
τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της
κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες
συντήρησης.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2017 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και
πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς σχετικά με
τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του συμμετέχοντος

 4. ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ                   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ 2,90 μ                                                               Ελάχιστο μήκος 4,90 μ
ΠΛΑΤΟΣ 0,50 μ                                                               Ελάχιστο πλάτος 2,50 μ
ΥΨΟΣ              0,80 μ                                                               Ύψος Πτώσης 1,20 μ

Ηλικιακή Ομάδα: 2+ ετών
Θα αποτελείται από την οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 280Χ9,5Χ9,5εκ., στα δύο άκρα της οποίας υπάρχουν
δύο καθίσματα, στερεωμένα στη δοκό με βίδες 8Χ90. Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων θα είναι
προσαρμοσμένη μεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών. Η βάση της τραμπάλας θα είναι
σχήματος «Π» με δύο κάθετα μέρη κατασκευασμένα από ξυλεία διαστάσεων 9,5Χ9,5Χ62εκ., τα κάτω μέρη των
οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων θεμελίωσης. Οι κάθετοι δοκοί θα
ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μεταλλικού μηχανισμού αποτελούμενο από δύο μέρη, το ένα που θα
στερεώνεται στα υποστυλώματα και το δεύτερο που θα βιδώνεται στον δοκό. Τα δύο μέρη θα συνδέονται μεταξύ
τους δημιουργώντας έναν άξονα περιστροφής με ρουλεμάν, που θα επιτρέπει την κίνηση της δοκού. Στα άκρα
της τραμπάλας, και στο κάτω μέρος τους θα τοποθετούνται κομμάτια ελαστικού απόσβεσης κρούσεως.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351.
Θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που
προορίζεται.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιμούνται τα υλικά που θα έχουν δυνατότητα
ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα
είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων
προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισμό
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πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για
την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά για τις κλιματολογικές
συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα  περιέχουν μόλυβδο,
χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν μεγάλη αντοχή στην κατασκευή. Τα χρώματα θα
συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους  του ΕΝ:1176- 1  συναρτήσει  του  εδάφους.
Τα  υλικά  θεμελίωσης  θα συνιστώνται  από  σκυροδέματος  C  16/20 και μεταλλική αγκύρωση.
Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο
τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της
κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες
συντήρησης.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2017 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και
πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς σχετικά με
τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του συμμετέχοντος

5. ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ (ΤΡΑΜΠΑΛΑ) ΖΩΑΚΙ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΟΣ 0,30 μ Ελάχιστη Πλάτος 2,30 μ
ΜΗΚΟΣ 0,80 μ Ελάχιστο Μήκος 2,80 μ
ΥΨΟΣ 0,80 μ Μέγιστο ύψος Πτώσης 0,60 μ

Η ελατηριωτή τραμπάλα μιας θέσης αποτελείται από το σύστημα ελατηρίου, το κύριο σώμα σε μορφή ζωάκι και
την βάση θεμελίωσης. Η θέση αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης 1,6εκ. σε μορφή ζωάκι, λαβές
πλαστικές, και μία επιφάνεια καθίσματος. Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 20εκ. με σύρμα διαμέτρου
18χιλ. με βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Στην κάτω
βάση θα στερεώνεται η βάση θεμελίωσης η οποία θα αποτελείται από μεταλλική πυραμίδα, σύμφωνα με το
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τις προδιαγραφές των οργάνων.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι
κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν
πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5χιλ.
καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την
υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά για τις κλιματολογικές
συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο,
κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές . Τα χρώματα συμμορφώνουν τις
απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
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ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176- 1:2008
συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεμελίωσης  συνιστώνται  από  σκυροδέματος  C16/20 και μεταλλική
αγκύρωση.
Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο
τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της
κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες
συντήρησης.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2017 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς σχετικά με τον
σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του συμμετέχοντος
Σε όλα τα νέα όργανα της παιδικής χαράς θα υπάρχει τριετής εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας.

6.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4εκ
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας σε πλάκες 50x50x4 εκ.. Το δάπεδο ασφαλείας είναι
κατασκευασμένο από μίγμα επιλεγμένων ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού (SBR) συνδυασμένο με
συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνη. Τα πλακίδια για να είναι πιο ασφαλή και να έχουν υψηλή αντοχή στο
επάνω μέρος τους έχουν υποστεί επεξεργασία με ειδικό ενισχυμένο υλικό ούτως ώστε να παρουσιάζουν αντοχή
στη τριβή και να είναι αντιολισθητικά. Επίσης πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό. Οι άνω ακμές
είναι στρογγυλεμένες και η κάθε πλευρά (σόκορο) έχει εργοστασιακές οπές, για την τοποθέτηση συνδετικών
πλαστικών πύρων που διευκολύνουν την τοποθέτηση, καθώς και την ευθυγράμμιση των πλακιδίων. Στην κάτω
επιφάνεια κάθε πλακιδίου υπάρχουν γρόμποι σφαιρικοί ούτως ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη απορροή
υδάτων. Επίσης, είναι ανθεκτικά- αναλλοίωτα από τις καιρικές συνθήκες. Για τη σωστή εφαρμογή του στους
χώρους των παιδικών χαρών (έδραση επί επιφανείας από GROSS- BETON), καθώς και για την σταθερότητά
του, χρησιμοποιείται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε περισσότερα από το 40% των πλακιδίων και
ειδικότερα στην περίμετρο του συνολικού δαπέδου ασφαλείας. Το δάπεδο είναι κατάλληλο για προστασία από
ύψος πτώσης έως 1,40 μ.
Θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια ελαστικών γωνιών (πάχους: 42/15 mm) μήκους 101 εκ  και πλάτους 21εκ
για εύκολη ανάβαση στα όρια των μαλακών πλακών οι οποίες προστατεύουν από τυχόν ανατροπές και
εξασφαλίζουν ομαλή μετάβαση στις όμορες επιφάνειες. Είναι κατασκευασμένες από υλικό όμοιο με τις πλάκες
του δαπέδου ασφαλείας χωρίς σκληρές άκρες και ανθεκτικό τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στην
καταπόνηση από την χρήση.
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Όλες οι προδιαγραφές, καθώς και το ύψος πτώσης, αποδεικνύονται με την προσκόμιση πιστοποίησης
συμμόρφωσης  επί ποινής αποκλεισμού  κατά ΕΝ 1176-1/2008, ΕΝ 1177/2008 και ΕΝ 71-3 από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης δαπέδων. Τα πλακίδια διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη, έναντι αστοχίας
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση και
συντήρησή τους. Περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης των δαπέδων.
Θα συνοδεύονται επί ποινής αποκλεισμού  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. Και
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.
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS
18001:2007.

7.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
· Τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγειούς, καθαρού μέρους

του ξύλου, με το τυχόν απαιτούμενο ψιλοστοκάρισμα.
· Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι

προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).
· Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ), ή με χρώμα νερού. Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων
επιφανειών".

· Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες με την απαιτούμενη προετοιμασία της
επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

· Χρωματισμοί των σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

· Αντικατάσταση δοκοθήκης, κατασκευασμένη από μέταλλο γαλβανιζέ εν θερμώ, σε διαστάσεις κατάλληλες
για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση).

· Καθαρισμός του αύλακα της τσουλήθρας από γκράφιτι, βρωμιές ή μουτζούρες και χρωματισμός αυτού αν
χρήζει ανάγκης.

· Επικόλληση μικρορωγμών στα στοιχεία του οργάνου, οι οποίες δεν επηρεάζουν την στατική επάρκειά
του, εμπεριέχουν όμως κίνδυνο να προκαλέσουν πιθανές εκδορές στα παιδιά.

· Στερέωση και στήριξη του οργάνου
· Αντικατάσταση των κατεστραμμένων στοιχείων του οργάνου και τοποθέτησης νέων.
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Απαιτείται Βεβαίωση από Διαπιστευμένο φορέα στο όνομα  του υπεύθυνου εκτέλεσης της εργασίας   ότι
εφαρμόζει διαδικασίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1176-7 που αφορά τον «Εξοπλισμό
Παιχνιδότοπων – Μέρος 7 – Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον Έλεγχο , τη Συντήρηση και τη Λειτουργία»
επί ποινή σποκλεισμού. Η Βεβαίωση θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς του
συμμετέχοντος.

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Η εγκατάσταση των εξοπλισμών και των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο
ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-
2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) περί του «Καθορισμού 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», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-
2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-2013),  Υ.Α  27934/11-07-2014,
(ΦΕΚ  Β'   2029/25-07-2014),   καθώς  και     των ευρωπαϊκών  προτύπων  ασφαλείας  και  πιστοποίησης
EN1176:2008  για  τα     παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177:2008 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης.

Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών και των δαπέδων
ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει και
να αποπερατώσει την πιστοποίησης της εγκατάστασης , κατά τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες αποφάσεις
και στα πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), από αναγνωρισμένο φορέα, πιστοποίησης για τον
σκοπό αυτό. Το πιστοποιητικό θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι των επιφανειών πτώσης των
παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά
το  πέρας  της  εγκατάστασης  των  επιφανειών  από  το  ολοκληρωμένο  σύστημα  δαπέδου  ασφαλείας,  με
κατάλληλα όργανα και δειγματοληπτικές μετρήσεις για τον έλεγχο κρίσιμου ύψους πτώσης HIC TEST.

9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΤΟ
Σιδηροιστός τύπου Χάλυβα, Τηλεσκοπικός ύψους 3,00μ έως 4,00μ πάχους 0,3εκ., διαμέτρου Φ90 σε Φ60 κατά
περίπτωση.
Ο ιστός θα  είναι Διπλής Διατομής. Το πρώτο μέρος του ιστού  θα αποτελείται από Σιδηροσωλήνα Φ90 πάχους
0,3εκ. Με Ειδική συγκόλληση θα ενώνεται με το Δεύτερο μέρος που θα αποτελείται από Σιδηροσωλήνα Φ60
πάχους 0,3εκ.. Ο ιστός θα έχει ενισχυμένη κυκλική πλάκα έδρασης διαστάσεων Φ300Χ10mm. Επί της πλάκας
θα προσαρμόζονται με συγκόλληση 4 ενισχυμένα χαλύβδινα τρίγωνα για μέγιστη στατική ενίσχυση. Ο ιστός θα
φέρει ειδική χαλύβδινη θυρίδα επίσκεψης καλωδίων για συντήρηση & σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος με τα
Φωτιστικά
Η στήριξη θα γίνεται με βάση αγκύρωσης  Μ16 (12,5Χ12,5Χ50εκ.) και μπουλόνια. Το Φωτιστικό θα πρέπει να
είναι μπάλα ακρυλική γάλακτος Φ400mm με γρίφα και ντουί Ε27 για εξωτερικούς χώρους
Χαρακτηριστικά φωτισμού : O λαμπτήρας θα βρίσκεται σε σταθερή θέση για κυκλική ελαφριά διάχυση για να
κατευθύνεται περισσότερο φως προς τα κάτω
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ακρυλική μπάλα, η βάση από χυτό μαύρο και οι βίδες
από ανοξείδωτο χάλυβα
Η συντήρηση γίνεται στρέφοντας τον διαχύτη. Τα εξαρτήματα θα πρέπει να παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες , και θα πρέπει να είναι
αναλλοίωτο στις υπεριώδεις ακτινοβολίες
O κατασκευαστής των φωτιστικών θα διαθέτει ISO 9001:2015 Διαχείρισης ποιότητας και ISO 14001:2015
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά αυτά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο προσφοράς του
Διαγωνιζομένου
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ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

1. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25μμ
Προβλέπεται η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα  με ύψος πέλους 25μμ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
χλοοτάπητα που ζητούνται κατ ‘ ελάχιστον είναι τα εξής:
· Dtex: 13400 Dtex
· Νήμα: μονόκλωνο ελικοειδούς  σχήματος PE/9F + κατσαρό νήμα  ΡΡΕ/8F
· Ύψος πέλους: 25μμ +-2μμ
· Βάρος νήματος:    1255gr/μ² +-5%
· Βάρος υπόβασης: 1100gr/μ² +-10%
· Συνολικό βάρος:   2355gr/μ² +-10%
· Μέθοδος παραγωγής: θύσανος(φούντα)
· Διάμετρος: 3/8’’
· Ραφές ανά μέτρο: 150 ραφές/μέτρο
· Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο: 15750 ραφές/τετρ.μέτρο
· Βασική υπόβαση: ΡΡ ύφασμα + Φλίς
· PP ύφασμα  UV προστασία: ΝΑΙ
· Δευτερεύουσα υπόβαση: SBR(μαύρο)
· Διάμετρος τρύπας αποστράγγισης: 6μμ
· Δεσμευτική δύναμη θύσανου: ≥ 35 Newton
· UV σταθερότητα: ≥3000 ώρες
· Υδατοπερατότητα: 60λίτρα/λεπτό/ μ²
· Βραδυφλεγές υλικό:ΝΑΙ
· Αντιστατικό:ΝΑΙ
· 191 SVHC ουσίες: δεν περιέχονται στο νήμα
· Πλάτος ρολού: 2/4 μέτρα
· Μήκος ρολού: 25 μέτρα

Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητα αυτός θα συνοδεύεται
από φύλλο συμμόρφωσης CE του κατακευαστή, και  πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν  είναι
αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τους χρήστες.
Έκθεση δοκιμής κατά GB / T 12703.4 -2010 σχετικά με τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες του νήματος , Μέρος 4:
Ηλεκτρική αντίσταση, για την απόδειξη της αντιστατικής ιδιότητα του συνθετικού χλοοτάπητα θα περιλαμβάνεται
στον φάκελο τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος.
Ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS
18001 ή ισοδύναμα και τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» του συμμετέχοντος.

ΟΜΑΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
1. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2" BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 μ, με ακροφύσιο
σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα
(antidrain).
Προμήθεια εκτοξευτήρα  επί τόπου  με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

2. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7-14μ, ΣΕ ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 7-14 μ, 3/4" BSP, με
βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης
10 cμ ή μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
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Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

3. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15-22μ, ΜΕ ΣΩΜΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 15-22 μ, 1" BSP, με
βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης
10 cμ ή μεγαλύτερο.
 Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης (εκτός από τον
πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

4.  ΜΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Φ1΄΄
Μαστοί πολύσπαστοι από PVC για μεγάλους εκτοξευτήρες, επί τόπου, με τα μικροϋλικά και την εργασία
σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία.

5. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 50Χ60εκ.
 Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το
πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

6.   ΒΑΝA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10 atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1"
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι
10 atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24
V/AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας με σπείρωμα 1’’.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών.

7. ΒΑΝA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10 atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1 ½ "
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι
10 atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24
V/AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας με σπείρωμα 1 ½ ’’.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών.

8.  ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ20 ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ 33εκ.
Σταλακτηφόροι Φ20mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μάκρους), με
λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261
για σταλάκτες κατηγορίας Α', για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων
σύνδεσης και μικρούλικων, μεταφορά επί τόπου , προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση  επιφανειακά, σύνδεση,
ρυθμίσεις και δοκιμές.

9.  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm  Φ 25
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 διατομής έως Φ25 μμ. Στην τιμή
μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικρούλικων
(καννάβι,  τεφλόν κλπ),  η μεταφορά,  η προσέγγιση,  και η εγκατάσταση σε τάφρο,  καθώς και οι συνδέσεις,
ρυθμίσεις και δοκιμές.

10.  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm  Φ 32
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 διατομής έως Φ32 μμ. Στην τιμή
μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικρούλικων
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(καννάβι,  τεφλόν κλπ),  η μεταφορά,  η προσέγγιση,  και η εγκατάσταση σε τάφρο,  καθώς και οι συνδέσεις,
ρυθμίσεις και δοκιμές.

11. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm  Φ 63
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά ΕΝ
12201-2, διατομής Φ63 μμ. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικρούλικων (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση σε τάφρο,
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές.

12.  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10 atm  Φ 75
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά ΕΝ
12201-2, διατομής Φ75 μμ. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικρούλικων (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση σε τάφρο,
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές.

13.  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 6 atm  Φ 16
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 διατομής έως Φ16 μμ. Στην τιμή
μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικρούλικων
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι
συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές.

14. ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ
Σταλάκτης  επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση λειτουργίας από 0,6
έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου  με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικρούλικα, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών.

15. ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ 10 atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 3"
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι
10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V/AC
και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας και σπείρωμα 3’’.
Προμήθεια βανών και μικρούλικων, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και
δοκιμών.

16.  ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (ΙΝΤΣΕΣ) Φ3
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα 3’’.
Προμήθεια επί τόπου  με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικρούλικα, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών.

17. ΤΑΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 3’’
Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, με σπείρωμα 3’’ επιτόπου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία
σύνδεσης και δοκιμών.

18. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 3’’
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου, με σπείρωμα 3’, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία
σύνδεσης και δοκιμών

19. ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝO ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝO 3’’
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου, 3’’ με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης
και δοκιμών.

20.  ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝO ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝO 1’’
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Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου, 1’’ με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης
και δοκιμών

21. ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝO ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝO 1 ½ ’’
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου, 1 ½ ’’ με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία
σύνδεσης και δοκιμών.

22. ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1’’
Μαστοί  χαλύβδινοι κωνικοί γαλβανισμένοι, επιτόπου, 1 ’’ με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία
σύνδεσης και δοκιμών.

23. ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1½’’
Μαστοί  χαλύβδινοι κωνικοί γαλβανισμένοι, επιτόπου, 1 ½ ’’ με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία
σύνδεσης και δοκιμών.

24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ:32-36

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:
- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα
- με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 Α ανά στάση
- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα
- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία
σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ.

25. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ : 4-6
Προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε
ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως
τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο
μετασχηματιστή τροφοδοσίας.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτήματα του καθώς και εργασία
σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών.

26. ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  (μμ2) 13 x 0,75
Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικρούλικα (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου, με την εργασία πλήρους
τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.

27. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Μετεωρολογικός σταθμός επιτόπιας τοποθέτησης, συνεργαζόμενος με προγραμματιστή άρδευσης, με
δυνατότητα εξοικονόμησης νερού σε ετήσια βάση από 20 ως 50% με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων,
ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία, με ενσωματωμένο αισθητήρα βροχής και αισθητήρα παγετού
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του σταθμού και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης
τοποθέτησης, ελέγχου, δοκιμών.

28. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ  Φ16
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Σωλήνες προστασίας υπενδεδυμένοι με κοκκοφοίνικα, από υλικό κατασκευής PVC, για την προστασία
υπέργειων σωλήνων από πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ16. Η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα προστασίας θα
είναι 30μμ (Φ30).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και
μικρούλικων, η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 εκ,

όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου

και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 εκ
3.  Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια.
4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο  και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου

χλοοτάπητα.
6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
7.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού

δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την
επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

ΟΜΑΔΑ 7: ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ

1. ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ
Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5εκ. και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

2. ΑΜΜΟΣ
Η προς προμήθεια άμμος θα είναι προέλευσης ορυχείου και θα έχει την κάτωθι κοκκομετρική ανάλυση κατά ΕΝ
933-12012
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σε ξηρό δείγμα (105 0C):

ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΕ μμ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

+ 2,800 0,00 100,00
-2,800 + 2,500 0,12 99,88

-2,500 + 2,000 0,46 99,42
-2,000 + 1,800 1,58 97,84

-1,800 + 1,400 8,19 89,65
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-1,400 + 1,250 5,12 84,53
-1,250 + 1,000 7,97 76,56
-1,000 + 0,800 16,83 59,73

-0,800 + 0,500 22,96 36,77 EN 933-1:2012
-0,500 + 0,425 9,19 27,58
-0,425 + 0,300 12,33 15,25
-0,300 + 0,250 5,90 9,35
-0,250 + 0,180 5,87 3,48
-0,180 + 0,150 1,00 2,48

-0,150 + 0,100 1,41 1,07
-0,100 + 0,075 0,37 0,70

-0,075 0,70 0,00

Η μηχανική σύσταση θα είναι ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Σε αεροξυραμένο δείγμα < 2μμ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ S (ΑΜΜΩΔΕΣ)
Bouyoukos, G.J (1951).

A recalibration of the hydroμeter
μethod for μaking μechanical

analysis of soils, Agronoμy J. Part
1,430-434, Μadison, Wisconsin

USA.

ΙΛΥΣ g/100g 1

ΑΜΜΟΣ g/100g 98

ΑΡΓΙΛΟΣ g/100g 1

ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1. ΘΑΜΝΟΙ ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 0,70-1,00μ., γλ. 3l
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων φωτίνιας  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
επί τόπου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών,
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους.

2.  ΘΑΜΝΟΙ ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΥΨΟΥΣ 0,40-0,50μ., γλ. 3l
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων λεβάντας με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
επί τόπου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών,
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους.

3. ΘΑΜΝΟΙ ΠΥΞΑΡΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 0,30 - 0,50μ., γλ. 3l.
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων πυξαριού  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
επί τόπου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών,
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους.
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4. ΦΟΙΝΙΚOΕΙΔΗ Phoenix Canariensis
με διάμετρο μπάλας χώματος 1μ., ύψος κορμού 1,20μ. και συνολικό ύψος 3,5μ.
Προμήθεια φοινικοειδών  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς επί τόπου, τυχόν
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών
κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους.

5. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 1,00 – 1,25μ., γλ. 26l.
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων πικροδάφνης  με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς επί τόπου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους.

ΟΜΑΔΑ 9: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10μ3
Για την προμήθεια κυλινδρικής δεξαμενής ύδατος, χωρητικότητας 10μ3, κυλινδρικής, κατακόρυφης, ενδεικτικής
διαμέτρου 2,30μ. και ύψους 2,50μ., από πρωτογενές πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πάχους 8 ~ 15μμ, με καπάκι κοχλιωτό
διαμέτρου 0,40μ. κατ' ελάχιστο στην κορυφή, μαύρου χρώματος και στόμιο εξόδου 2" που φέρει ορειχάλκινη
βάνα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η  τοποθέτηση της δεξαμενής , σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση από σκυρόδεμα
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίων άνω και κάτω στάθμης της δεξαμενής.
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη όλων των υλικών και μικρούλικων που απαιτούνται για την πλήρη
σύνδεση της με το υπάρχον δίκτυο.

2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5μ3
Η πλαστική κυλινδρική δεξαμενή θα είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), κατακορυφη, με στόμιο με
κοχλιωτό καπάκι ελάχιστης διαμέτρου 0,30μ. και στόμιο εξόδου 1΄΄ στην βάση της δεξαμενής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της δεξαμενής σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση από
σκυρόδεμα καθώς και η εργασία σύνδεσής της με το δίκτυο.

3. ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι δίδυμο (με εφεδρική λειτουργία αντλίας) και θα αποτελείται από:
- Δύο (2) ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικές αντλίες, οριζόντιες, διβάθμιες, με ορειχάλκινη πτερωτή, και μεγίστη

πίεση λειτουργίας 8,8 bar.
- Πτερωτές : Όρειχάλκινες
- Σώμα & Βάση αντλίας: Χυτοσίδηρος
- Άξονας:  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 431
- Στεγανοποίηση: Μηχανικός στυπιοθλίπτης από καρβίδιο του πυριτίου (SiC) / άνθρακα / ελαστομερές EPDΜ

Αναρρόφηση αντλίας :1½  "
- Κατάθλιψη αντλίας : 1 ½  "
- Σημείο λειτουργίας:  Παροχή : 12μ3 / h - Μανομετρικό : 65μ.Υ.Ι.
Ο ηλεκτροκινητήρας της είναι ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα, εδράσεως Β3.
- Ισχύς :5,5kW / 7,5 HP (3x400V/50Hz)
- Στροφές λειτουργίας: 2.900 r.p.m.
- Βαθμός προστασίας :ΙΡ 55 Κλάση μόνωσης F
Ηλεκτρικός πίνακας 2 x 5,5kW/7,5HP (3x380V/50Hz), ομαλής εκκίνησης και λειτουργίας μέσω Inverter,
εγκιβωτισμένος σε στεγανό μεταλλικό κουτί, βαθμού προστασίας IP 55, ηλεκτροστατικά βαμμένο, με όργανα και
αυτοματισμούς, για την πλήρως αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος.
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Θα περιλαμβάνει:
o Γενικό διακόπτη.
o Γενικές ασφάλειες κύριου κυκλώματος και ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος. >Θερμομαγνητικό διακόπτη

για κάθε INVERTER >Επιτηρητές φάσεων με ενσωματωμένο χρονικό καθυστέρησης.
o Κλέμμες ξηράς προστασίας μέσω πλωτηροδιακόπτη.
o Ενδεικτικές λυχνίες.
o Ανεμιστήρες ψύξεως των Inverter.
o PLC για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
o Oθόνη: 7", 65.000 χρώματα TFT- LCD για ένδειξη λειτουργίας, βλαβών, ωρών λειτουργίας και στατιστικών

στοιχείων. Όλοι οι χειρισμοί των διακοπτών αυτόματο - χειροκίνητο κάθε αντλίας, οι ρύθμιση πίεσης και
παραμέτρων λειτουργίας γίνεται βάση του μιμικού διαγράμματος της οθόνης. Όλες οι περιγραφές και
σημάνσεις είναι στα ελληνικά.

o Δυο διακόπτες για χειροκίνητη λειτουργία κάθε αντλίας μέσω δυο (2) πιεζοστατών (περιλαμβάνονται)
παρακάμπτοντας το PLC ή σε περίπτωση βλάβης του.

o Το σύστημα θα ρυθμιστεί και θα παραμετροποιηθεί πριν την παράδοση
o Δυο (2) ρυθμιστές στροφών (inverters), ισχύος 5.5kW(13A), ενσωματωμένοι στον ηλεκτρικό πίνακα.

Ένα (1) πιεστικό δοχείο χαλύβδινο, του οίκου, τύπος AS 8, χωρητικότητα 8l, μεγίστης πίεσης λειτουργίας 10
Bar, με αντικαθιστάμενη μεμβράνη από ελαστικό βoυτύλιο, κατάλληλα για πόσιμο νερό.
Ενιαία μεταλλική βάση στηρίξεως του συγκροτήματος, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης γαλβανιζέ,
διαμέτρου 2"Χ2" και υδραυλικά εξαρτήματα όπως :
-Βάνες τύπου μπάλας στην αναρρόφηση και κατάθλιψη κάθε αντλίας.
-Βαλβίδες αντεπιστροφής (Ευρωπαϊκής κατασκευής) στην κατάθλιψη κάθε αντλίας.
-Αναλογικό αισθητήριο 0-16bar/4-20μA και μανόμετρο.
-Προστασία από ξηρή λειτουργία μέσω πλωτηροδιακόπτη.
Το αντλητικό συγκρότημα παραδίδεται ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δοκιμασμένο, έτοιμο για σύνδεση με τα
αντίστοιχα δίκτυα ρεύματος - νερού και απευθείας θέση σε λειτουργία.
- Θα συνοδεύεται με εγγύηση διάρκειας ενός (1) έτους.
- Όλα τα υλικά θα καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 90012008.
Περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησής του

4. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΕΚΧΥΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ
Η αντλία θα είναι ηλεκτροκίνητη , αυτομάτου αναρροφήσεως, οριζόντια, φυγοκεντρική ,  μonoblock κατασκευής
(απ’ ευθείας συζευγμένη επί κοινού άξονα με τον ηλεκτροκινητήρα της).  Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar και
παροχής 5μ3/h. Ανοχή των υδραυλικών σύμφωνα με UNI / ISO 2548 – Class C.

ΤΕ
ΧΝ

ΙΚ
Α

ΣΤ
ΟΙ

ΧΕ
ΙΑ

Αντλία εξ’ ολοκλήρου : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Στεγανοποίηση : Μηχανικός στυπιοθλίπτης  γραφίτης / κεραμεικό
Αναρρόφηση – Κατάθλιψη αντλίας : 1¼’’ - 1’’

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης :   8-9μ ΥΣ
Θερμοκρασία ρευστού : -15⁰C έως 50⁰C

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος :  40⁰C

 Ο ηλεκτροκινητήρας της είναι ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα, κλειστού τύπου με εσωτερική ψύξη από
ανεμιστήρα (TEFC).

ΤΕ
ΧΝ

ΙΚ
Α

Τάση λειτουργίας :  230 / 400V

Άξονας :  Ανοξείδωτος χάλυβας
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Στροφές λειτουργίας : 2900 r.p.m.
Βαθμός προστασίας : IP 44

Κλάση μόνωσης : F

ΟΜΑΔΑ 10: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας του κηπευτικού χώματος και τις άμμου, που έχουν
μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν με μηχανικά μέσα και
στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, χειρωνακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες).

2.  ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ Η’ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες,
υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των
χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφάνειας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων
που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

3.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ
Κλάδεμα των υπαρχόντων φοινίκων σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04- 01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν
οι αρμόδιες Αρχές.

4.  ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΕΜΝΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ > 1,51 μ
Η εργασία εκρίζωσης πρεμνών θα περιλαμβάνει:
α) άνοιγμα κυκλικής τάφρου διαμέτρου 1,0μ – 3,0μ (ανάλογα με το μέγεθος του πρεμνού και του ελεύθερου
χώρου που υπάρχει γύρω από αυτό),
β) εκρίζωση υπολείμματος κορμού, με την χρήση ειδικού μηχανήματος (πρεμνοφάγος).
γ) Απομάκρυνση κορμών και άλλων άχρηστων υπολειμμάτων εκσκαφής και
δ) την άμεση πλήρωση της θέσης με χώμα το οποίο θα προμηθεύσει η Υπηρεσία.
ε) Άμεση πλήρωση των κενών λάκκων με κηπαίο χώμα.
Στ) Συλλογή  και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα παραχθούν  κατά την εκτέλεση των εργασιών
καθώς και η μεταφορά τους σε χώρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Εργασία συντήρησης των υπαρχόντων φωτιστικών τα οποία έχουν καταστεί μη λειτουργικά. Η εργασία
περιλαμβάνει την αντικατάσταση των εξωτερικών καλυμμάτων (γλόμποι), τον έλεγχο της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας του φωτιστικού, την αντικατάσταση της βάσης του καλύμματος (γλόμπου), αν αυτή είναι μη
λειτουργική, την αντικατάσταση της λυχνιολαβής (ντοϋί) ή της λάμπας  ή και των δύο.
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

· Μπάλα Φ40
o ΥΛΙΚΟ :Πλαστική Μπάλα
o Συνδυάζεται εύκολα με τους Ιστούς  σε  διάφορες διαστάσεις
o Χρώμα: Λευκό
o Διαστάσεις: Φ 40 εκ

· Λαμπτήρες φωτιστικών τύπου LED, συμβατές με τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα
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Η Συντάξασα
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μελετών & Έργων

Θεωρήθηκε 10/12/2020
Ο Προϊστάμενος

Η/Μ Εφαρμογών και Συγκοινωνιών

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός ΠΕ - Β΄

Ευάγγελος Λιούμης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ- Α





184/2020  ΜΕΛΕΤΗ                                        ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & Ι.Π

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 448.243,57 € (με Φ.Π.Α.13% +  24%)

 Α.Μ. : 184/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση –αποκατάσταση του
Φοινικοδάσους Λαυρίου. Σκοπός της  συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση
του χώρου . Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο και χώρο
πρασίνου.
Στόχος της Υπηρεσίας  είναι η αναβάθμιση του χώρου ώστε  να μπορεί να προσελκύσει άτομα διαφόρων
ηλικιακών ομάδων και απαιτήσεων.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
1.    Διακήρυξη
2.    Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
3.    Προϋπολογισμός Μελέτης
4.    Προϋπολογισμός Προσφοράς

   5.    Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 3ο
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την υπ. αρ 184/2020 Μελέτη της Υπηρεσίας.
Οι οικονομικοί φορείς θα αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί
η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, αναλυτικά ως εξής:
Απαραίτητα πρέπει τουλάχιστον να κατατεθούν, επί  ποινή  αποκλεισμού:
Ø Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών όπως αυτές διατυπώνονται από τα τεχνικά

φυλλάδια  της  κατασκευάστριας  εταιρίας  που  να  αποδεικνύουν  την ταυτότητα του είδους και ό,τι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
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, έτσι   ώστε   να   μη
δημιουργείται   καμία   αμφιβολία   ως   προς   την   ταυτότητα   του προσφερόμενου είδους. Παράβαση
του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
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γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου.
Σε περίπτωση     προϊόντων     που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής  του  εργοστασίου  μας».  Αναντιστοιχία  τεχνικής  προσφοράς  -  τεχνικών  φυλλαδίων ,
(όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τυχόν αναφερόμενες τιμές επ’ αυτών), μεταξύ τους  αν δεν
αιτιολογούνται επαρκώς και με αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία- έγγραφα, αποτελεί ουσιαστικό λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
Συγκεκριμένα  απαιτούνται τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή  για  τα είδη  της:
ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΆΡΘΡΑ 1-7) ,
ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΆΡΘΡΑ 1-6),
ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΆΡΘΡΑ 1-6) ,
ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΆΡΘΡΟ 1)

Ø Για τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΆΡΘΡΟ 1-5):
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.

Ø Για το προσφερόμενο είδος της ΟΜΑΔΑΣ 3 (Άρθρο 6):
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το
σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176-1 (“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.
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.
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.
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.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία ο
συμμετέχων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των σχετικών με αυτήν διατάξεων, των
όρων   της   γενικής   συγγραφής   υποχρεώσεων,    της   τεχνικής   περιγραφής   και   των   τεχνικών
προδιαγραφών της υπ’ αρ. 184/2020 Μελέτης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τα
προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, και του
δαπέδου ασφαλείας. για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και την αποδοχή
των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο υπέρ του
οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού ψηφιακά
υπογεγραμμένη, για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και την αποδοχή των
όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου
κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα και του κατασκευαστή του εξοπλισμού
γυμναστικής εξωτερικού χώρου για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και
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την αποδοχή των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο
υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία θα δηλώνεται ο υπεύθυνος
της εγκατάστασης των προσφερόμενων εξοπλισμών.

Ø Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του κατασκευαστή του ξύλινου εξοπλισμού παιδικών
χαρών και του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν επίσης επί ποινή αποκλεισμού δείγματα όπως αυτά αναφέρονται
στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα δείγματα οφείλουν να κατατεθούν συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο
του Δήμου Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ 195 00 Λαύριο, Αττική  μέχρι και  τρεις (3) ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν  αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών, αναλυτικά ως εξής:

Α/Α Άρθρα Μελέτης Περιγραφή
1. ΟΜΑΔΑ 2 , ΑΡ. 1 Δείγμα από την επιφάνεια του τραπεζιού επιτραπέζιας αντισφαίρισης

εξωτερικού χώρου – τεμάχιο ένα

2. ΟΜΑΔΑ 3 , ΑΡ. 1
Δείγμα από τον στύλο  σε διάσταση τουλάχιστον 30εκ. - τεμάχιο ένα.
Δείγμα από το πατάρι, με ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του
στύλου - τεμάχιο ένα.

3. ΟΜΑΔΑ 3 , ΑΡ.  6 Δείγμα από το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας εντός
ξύλινης κατασκευής σε διάσταση τουλάχιστον 20x20εκ. – τεμάχιο ένα

ΑΡΘΡΟ  4ο
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για οκτώ (8) μήνες. Οι τιμές με βάση τις οποίες συντάχθηκε η μελέτη είναι
τιμές εμπορίου.
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτόνομα ή
με άλλα φυσικά ή  νομικά πρόσωπα δεν  μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε  περισσότερες από μία
προσφορές.
Ο μειοδότης – οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει όλα τα έγγραφα
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός 10 ημερών από της γνωστοποίησης και
δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του
Δήμου.
Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης κάθε τυχόν γενόμενης
σ’αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και
για κανένα  λόγο  δεν  αναθεωρούνται. Η  πληρωμή  θα  γίνεται  με  εντάλματα που  θα  εκδίδονται μετά  την
κάθε τμηματική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή παραλαβής δεν έχει
διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ποσό
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που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο
προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της Διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από
την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει
αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. της Διακήρυξης,
στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της
Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  Οι ανωτέρω εγγυητικές
επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων
από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία,
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών , θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Προσφορές χωρίς εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς
την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται
υπόψη.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε μέγιστο οριζόμενο διάστημα οκτώ (8) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση
και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, 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 παραταθής, 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του
χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται
ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως
άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο «Οικονομικός φορέας» υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,η
δε δαπάνη της ασφαλίσεως τους βαρύνει αυτόν .Σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη σε ατυχήματα
του προσωπικού του προμηθευτή, φθορές σε μηχανικά μέσα αυτού, φθορές σε ξένη ιδιοκτησία σε έργα του
Δημοσίου, Ο.Τ.Α. κλπ.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινόμενου 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
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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 αποφαινόμενου 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
αποφαινόμενου 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.

ΑΡΘΡΟ 12ο
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
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
ν. 4412/2016 και στην Διακήρυξη.
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.

ΑΡΘΡΟ 13ο
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.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση προμήθειας
παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται
της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β) Παραλήφθηκαν οριστικά
ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Οι τιμές της μελέτης που υπάρχουν στην υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά, αφορούν την κατά
μονάδα προμήθειας τιμή για την τέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της όλης προμήθειας. Στην
τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, φόροι, τέλη, Φ.Π.Α., κρατήσεις κ.λ.π. και επίσης και η
απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών, φορτοεκφορτώσεων και η μεταφορά των ειδών της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ο προμηθευτής πρέπει να έχει υπ’ όψη του όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, Φ.Π.Α. κ.λ.π. βάσει
της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού η αυτές τις κρατήσεις κ.λ.π. που
ενδεχομένως θα επιβάλλονταν αργότερα. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για την καταβολή προς το
εργατοτεχνικό προσωπικό του όλων των αποζημιώσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε μισθούς,
ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας, υπερωρίες κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16, μετά το Πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής και συγκεκριμένα η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
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Το 100%  της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της
προμήθειας και εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που παρελήφθη οριστικά. Η πληρωμή του
συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η Συντάξασα
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μελετών & Έργων

Θεωρήθηκε 10/12/2020
Ο Προϊστάμενος

Η/Μ Εφαρμογών και Συγκοινωνιών

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός ΠΕ - Β΄

Ευάγγελος Λιούμης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ- Α





Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] ENOTICES-DLAVREOTIKI/2020-173272
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998292246
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.lavreotiki.gr
Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ
Οδός και αριθμός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Ταχ. κωδ.: 19500
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΓΑΪΤΑΝΙΩ Θ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Τηλέφωνο: 2292320147
φαξ: 2292069130
Ηλ. ταχ/μείο: nitsa@lavrio.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση 
–αποκατάσταση του Φοινικοδάσους Λαυρίου, προϋπολογισμού 370.635,20 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας 
είναι η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Όλες οι παρεμβάσεις που 
προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο και 
χώρο πρασίνου. Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αναβάθμιση του χώρου ώστε να μπορεί 
να προσελκύσει άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων και απαιτήσεων.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.310/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή





Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).

4   ο.π. υποσ. 3.

5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.





της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση

εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,  σύμφωνα με το

άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με την προϋπόθεση

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας

και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να

εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.

8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4  Όπως υποσημείωση 3.





για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/  της υπ αριθ .....  σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της

σύμβασης8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας .

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας

και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να

εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης , κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.





Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 34928400-2 Μ 500

2 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 34928400-2 ΤΕΜ. 2

3 ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 34928400-2 ΤΕΜ. 8
4 ΞΥΛΙΝΗ ΒΡΥΣΗ 34928400-2 ΤΕΜ. 2

5 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 34928400-2 ΤΕΜ. 30

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 34928400-2 ΤΕΜ. 25
7 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΟΛΑ 34928400-2 Μ2 100

ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

37442900-8 ΤΕΜ. 2

2

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ-
ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ

37442900-8 ΤΕΜ. 1





3

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ -
ΜΠΑΡΕΣ ΒΥΘΙΣΕΩΣ

37442900-8 ΤΕΜ. 1

4

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ -
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ

37442900-8 ΤΕΜ. 1

5

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ -
ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΔΙΣΗΣ

37442900-8 ΤΕΜ. 1

6

ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΙΩΝ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΔΙΩΝ

37442900-8 ΤΕΜ. 1

ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 3:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 37535200-9 ΤΕΜ. 1

2 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ
ΠΑΙΔΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ. 1

3 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ
ΝΗΠΙΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ. 1

4 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 37535200-9 ΤΕΜ. 2
5 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ 37535200-9 ΤΕΜ. 2

6
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

37535200-9 Μ2 400

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧOΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  50870000-4 ΤΕΜ. 1

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ 79132000-8 ΤΕΜ. 1

9 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΤΟ 34991000-0 ΤΕΜ. 4
 ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 4:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25MM





1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25MM  34293400-6 M2 250

 ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

OMAΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

43323000-3 ΤΕΜ 130

2

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7-14M, ΣΕ
ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

43323000-3 ΤΕΜ 40

3

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15-22M, ΣΕ
ΣΩΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

43323000-3 ΤΕΜ 24

4
ΜΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Φ1''

43323000-3 ΤΕΜ 24

5
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ
50Χ60CM

43323000-3 ΤΕΜ 10

6
BANA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), PN
10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1''

43323000-3 ΤΕΜ 24

7

BANA ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), PN
10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ 1''
1/2

43323000-3 ΤΕΜ 5

8
ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ20 ΜΕ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ
33εκ

43323000-3 ΜΜ 855

9
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ 25

43323000-3 ΜΜ 500

10
 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ32

43323000-3 ΜΜ 2100

11
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ 63

43323000-3 ΜΜ 400

12
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ75

43323000-3 ΜΜ 204





13
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 10
atm  Φ16

43323000-3 ΜΜ 2240

14
ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ

43323000-3 ΤΕΜ 160

15
ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΡΝ
10atm, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  Φ3''

43323000-3 ΤΕΜ 1

16

ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ,
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (ΙΝΤΣΕΣ) Φ3
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

43323000-3 ΤΕΜ 5

17 ΤΑΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ,
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ  3’’ 43323000-3 ΤΕΜ 3

18 ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 3’’ 43323000-3 ΤΕΜ 2

19 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝO
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝA 3’’ 43323000-3 ΤΕΜ 10

20 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 1’’ 43323000-3 ΤΕΜ 46

21 ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 1 ½ ’’ 43323000-3 ΤΕΜ 10

22 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1’’ 43323000-3 ΤΕΜ 23

23 ΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 1½’’ 43323000-3 ΤΕΜ 5

24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: 32-36

43323000-3 ΤΕΜ 1

25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ  ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ : 4-6

43323000-3 ΤΕΜ 1

26 ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ (mm2) 13x0,75 43323000-3 ΤΕΜ 550

27
ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

43323000-3 ΤΕΜ 1

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ Φ16 43323000-3 ΜΜ 2240

ΣΥΝΟΛΟ





A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 77310000-6 ΣΤΡ 6,86

ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 7:  ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ
1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  14212400-4 Μ3 626
2 ΑΜΜΟΣ 14212400-4 Μ3 420

ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΦΥΤΕΥΣΗ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1 ΘΑΜΝΟΙ ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΥΨΟΥΣ
0,70-1,00 γλ. 3 lt  77310000-6 TEM 270

2 ΘΑΜΝΟΙ ΛΕΒΑΝΤΑΣ
ΥΨΟΥΣ 0,40-0,50 γλ. 3 lt 77310000-6 ΤΕΜ 360

3 ΘΑΜΝΟΙ ΠΥΞΑΡΙΟΥ ΥΨΟΥΣ
0,30-0,50 γλ. 3 lt 77310000-6 ΤΕΜ 360

4 ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ Phoenix
canariensis 77310000-6 ΤΕΜ 20

5 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ 77310000-6 ΤΕΜ 660

ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 9: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10m3

 44611500-1 ΤΕΜ 3





2
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΌ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5m3

 44611500-1 ΤΕΜ 1

3 ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  42122000-0 ΤΕΜ 1

4 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΕΚΧΥΣΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ  42122000-0 ΤΕΜ 1

ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΑΞΙΑ (€)

ΟΜΑΔΑ 10: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ

77310000-6 Μ2 6855,2

2

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ
Η΄ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

77310000-6 ΤΕΜ 6,86

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΩΝ 77310000-6 ΤΕΜ 160

4
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΡΕΜΝΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ
>1,51m

77310000-6 ΤΕΜ 30

5

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΛΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

 34991000-0 ΤΕΜ 52

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

Φ.Π.Α. 24% (€)

 ΦΠΑ 13%

 (ΟΜΑΔΑ 6+8)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων
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