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      ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                                   

ΑΠΟΦΑΗ: 312 

Απφ ην πξαθηηθφ 13
εο

/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 22
ε 

ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015,  εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 

κ.κ., ζην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 6178/17-4-2015 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

(Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ 

παξφληα ήηαλ έμη κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)           1. Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 

2.- Γθίλεο Ησάλλεο      

3.- Καλέιινο Αληψληνο  

4.- Κφθθαιεο Γεψξγηνο 

5.- Κνπξνπηφο Μηραήι 

6.- Υξήζηνπ Γεψξγηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (15ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  εμέζεζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη:  

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο, ζπλέηαμε ηελ απφ 25/02/2015 

ηερληθή έθζεζε, ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ ηεο Γ.Δ. Οηλνθχησλ ηνπ Γ.Σαλάγξαο . 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηεο Σ.Κ. 

Αγ.Θσκά θαη Γ.Κ. Οηλνθχησλ. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 

43.529,70 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%). 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α/Α Δξγαζία 
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1 
ΚΟΤΝΗΑ ΝΖΠΗΩΝ 2/ΘΔΗΑ  

ΞΤΛΗΝΖ 
ΣΔΜ 3 1.150,00 3.450,00 

 8066/13-5-2015 
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2 
ΚΟΤΝΗΑ ΠΑΗΓΩΝ 2/ΘΔΗΑ 

ΞΤΛΗΝΖ 
ΣΔΜ 2 1.000,00 2.000,00 

3 
ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΜΟΝΟ 

(ΕΩΑΚΗ ) 
ΣΔΜ 1 550,00 550,00 

4 ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΣΔΣΡΑΠΛΟ ΣΔΜ 1 650,00 650,00 

5 
ΤΝΘΔΣΟ ΠΑΗΓΩΝ ΜΔ 2 

ΣΟΤΛΖΘΡΔ 
ΣΔΜ 1 7.500,00 7.500,00 

6 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΩΝ ΣΔΜ 1 4.500,00 4.500,00 

7 
ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΩΝ – ΠΑΗΓΩΝ 

ΜΔ 2 ΣΟΤΛΖΘΡΔ 
ΣΔΜ 1 8.900,00 8.900,00 

8 
ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 

ΚΔΛΔΣΟ 
ΣΔΜ 9 540,00 4.860,00 

9 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ ΣΔΜ 4 145,00 580,00 

10 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΣΔΜ. 2 1.200,00 2.400,00 

ΤΝΟΛΟ 35.390,00 

Φ.Π.Α23% 8.139,70 

ΤΝΟΛΟ 43.529,70 

 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα έρνπλ ηηο θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

1) Α.Σ.1 ΚΟΤΝΘΑ ΝΗΠΘΩΝ ΞΤΛΘΝΗ 2ΘΕΘΑ  

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ύςνο  2450 mm Υξήζηεο : 2 παηδηά 

Μήθνο : 2900 mm Γξαζηεξηφηεηεο : Κνχληα / Αηψξεζε 

Πιάηνο : 1500 mm Ζιηθηαθή νκάδα : ≥ 1 εηψλ 

  Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ : Όρη 

Ύςνο πηψζεο : 1300 mm   

 

a. Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

H θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζχζηεκα ηεζζάξσλ ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία θαη δχν θαζίζκαηα λεπίσλ θαη 

απεπζχλεηαη γηα παηδηά ειηθίαο απφ 1 έηνπο έσο 3 εηψλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 3mm 

θαη κήθνπο 2300mm πεξίπνπ. Σα ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη 

απφ δνθνχο δηαηνκήο 95 x 95mm πεξίπνπ θαη κήθνπο 2400mm πεξίπνπ θαη 

ζηεξεψλνληαη κε βίδεο Μ10 x 120 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ ηεκάρην 

ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. Σν ηξαπέδην 

κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηε ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα. Ζ 

αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ δηάηξεην ηεκάρην 

γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε 

ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm. Απφ ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο 

(DIN 766) γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ πνπ απνιήγνπλ ζηα δχν θαζίζκαηα. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ 

εηδηθψλ γαιβαληδέ κεηαιιηθψλ βάζεσλ. 
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Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ 

ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο αλάκεζα ζην μχιν 

θαη ην κέηαιιν. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα 

είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά 

ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ 

θανπηζνχθ θαη θέξνπλ πιαζηηθφ θισβφ πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

 

b. Ξύιηλα ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

i. Ξπιεία γεληθήο ρξήζεο 

Σα θέξνληα μχιηλα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ εκπνηηζκέλε πεχθε 

αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο 16-18%. 

Ζ μπιεία είλαη πινηνκεκέλε  ζχκθσλα κε ην DIN 1052 (Μέξνο 1) 

θιάζε Α1 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN 4074 ( 

Μέξνο 1 & 2 - Πξηζηή μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο). 

1. Δηδηθφ Βάξνο: 500kg/m3 

2. πληειεζηήο ζπξξίθλσζεο / δηφγθσζεο αλά 1% κεηαβ. πγξαζίαο 

(κεηαμχ (0-30%)  

 Αθηηληθά   0,0015 

Δθαπηνκεληθά 0,003 

Καηά κήθνο  0,00007 

3. Ζ ζεξκηθή δηαζηνιή γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ζθνπνχο είλαη αζήκαληε. 

ii. Δνθνί (ύλζεηε επηθνιιεηή ΞΤΛΕΘΑ) 

χλζεηε εκπνηηζκέλε επηθνιιεηή μπιεία ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά 

ζηνηρεία ζηα νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά.  

1. Τγξαζία (8-10%).  

2. Οδνλησηή ζθήλσζε.  

Μεηά ηελ μήξαλζε (ηειηθή πγξαζία μχινπ θαηά DIN 52183 : 8-12%) , 

ε μπιεία ηεκαρίδεηαη θαηά κήθνο ψζηε λα αθαηξεζνχλ νη κε επηηξεπηνί 

ξφδνη θαη νη θάζε είδνπο δπζκνξθίεο ηνπ μχινπ πνπ επεξεάδνπλ  ηελ 

αληνρή ηνπ θαη θαηφπηλ ζπξξάβεηαη θαηά κήθνο κε νδνλησηή ζθήλσζε 

αθνινπζψληαο ηελ πξνδηαγξαθή 1-10 ηνπ DIN 68140.  

Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ μχινπ γίλεηαη κε θφιιεο  PVA ( νμηθφ 

πνιπβηλχιην ) θαη θαηαιχηε βαζηθφ ηζνθπάλην, κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά : 

1. Αληνρή δεζκψλ θφιιαο : DIN EN 204 - D4  

2. Αληνρή ζε πγξαζία : DIN 68 705 AW 

3. Αληνρή ζε ζεξκφηεηα : WATT ‘91 > 7 N/mm2  

 

c. Εκπνηηζκόο  

Ο εκπνηηζκφο γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ πιήξνπο θπηηάξνπ (vacuum-

pressure vacuum). ηνλ εκπνηηζκφ ρξεζηκνπνηείηαη TANALITH E3492 ή 

αληίζηνηρν κε ηελ κνξθή δηαιχκαηνο ζπγθέληξσζεο 3,5 g/l (3.5% 

βάξνο/φγθν). 

Ζ μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη επξσπατθή μπιεία θσλνθφξσλ 

πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ΗΗ θαηά DIN 1052. Ζ μπιεία πξηλ ηνλ 

εκπνηηζκφ μεξαίλεηαη ψζηε λα έρεη πγξαζία θάησ απφ 28%. 

Πξηλ ην εκπνηηζκφ έρεη νινθιεξσζεί ε δηακφξθσζε ηνπ μχινπ, 

δειαδή έρεη ζπκπιεξσζεί νπνηαδήπνηε θνπή ε εληνκή ε δηάλνημε νπψλ. Σν 

εκπνηηζηήξην είλαη εθνδηαζκέλν κε θαηαγξαθηθά φξγαλα θελνχ, πίεζεο , 

ζεξκνθξαζίαο θαη ελδεηθηηθά ζηάζκεο ηνπ δηαιχκαηνο ζηε δεμακελή 
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εκπνηηζκνχ. Ζ φιε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

εκπνηηζκνχ ειέγρνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απν κνλάδα ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή , ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ εκπνηηζκνχ. Μεηά 

ηνλ εκπνηηζκφ ε μπιεία απνζεθεχεηαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξψλ 

ψζηε λα επέιζεη ζπγθξάηεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ δηαιχκαηνο θαη θπζηθή 

μήξαλζε. 

H παξαπάλσ παξαγσγηθή επεμεξγαζία εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ηεο 

μπιείαο απφ βηνινγηθέο πξνζβνιέο). 

 

d. Μεηαιιηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) είλαη απφ ράιπβα 

ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν), φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

e. Υξώκαηα θαη πιηθά βαθήο 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε 

είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ βάζε ην 

λεξφ θαη απηφ ηα θαζηζηά θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Ζ δηαδηθαζία 

ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία 

εκβαπηηζκνχ. 

 

f. Πιαζηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ 

έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), 

πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ 

ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

g. Αζθάιεηα 

Σν παηρλίδη πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ ‘’Equipment Safety Law EN 1176-2008’’, λα έρεη ειεγρζεί 

θαη πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο, απφ έγθπξν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ θνξέα πηζηνπνίεζεο . 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΥΙΛΙΑ ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ ( 1.150€) 

 

 

2) Α.Σ.2 - ΚΟΤΝΘΑ ΠΑΘΔΩΝ ΞΤΛΘΝΗ 2ΘΕΘΑ  

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ύςνο  2450 mm Υξήζηεο : 2 παηδηά 

Μήθνο : 2900 mm Γξαζηεξηφηεηεο : Κνχληα / Αηψξεζε 

Πιάηνο : 1500 mm Ζιηθηαθή νκάδα : ≥ 3 εηψλ 
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  Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ : Όρη 

Ύςνο πηψζεο : 1300 mm   

 

a. Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.a ηεο παξνχζεο, κε ηε δηαθνξά 

φηη ε θνχληα απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 3 εηψλ. 

b. Ξύιηλα ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.b ηεο παξνχζεο 

c. Εκπνηηζκόο  

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.c ηεο παξνχζεο 

d. Μεηαιιηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.d ηεο παξνχζεο 

e. Υξώκαηα θαη πιηθά βαθήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.e ηεο παξνχζεο 

f. Πιαζηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.f ηεο παξνχζεο 

g. Αζθάιεηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.g ηεο παξνχζεο 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΥΙΛΙΑ ΔΤΡΩ  ( 1.000€)   

 

 

3) Α.Σ.3 - ΜΟΝΟ ΠΑΘΥΝΘΔΘ ΕΛΑΣΗΡΘΟΤ 'ΖΩΑΚΘ' 

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ύςνο  800 mm Υξήζηεο : 1 παηδί 

Μήθνο : 975 mm Γξαζηεξηφηεηεο : Διαηήξην 

Πιάηνο : 330 mm Ζιηθηαθή νκάδα : ≥ 1 έηνπο 

  Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ : Όρη 

Ύςνο πηψζεο : ≤600mm   

 

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα 

θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18mm ζε κνξθή 

κηθξνχ δψνπ θαηά πεξίπησζε επηινγήο ηνπ πειάηε (ειέθαληαο, δειθίλη, 

ζθχινο, πάπηα).  

ε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο 

πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θνξέα κε 

ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα 

(ζηξαληδαξηζηφ). Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο ‘Π’ κε 

εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην εζσηεξηθνχ ηνπ ‘Π’ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο θαζψο 

θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) πάρνπο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ 

πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα 

απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 325x 300 mm. Σν θάζηζκα 

ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο θεθαιήο (θξεδάηε) ψζηε λα κελ πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ θαζίζκαηνο.  

ΑΔΑ: 77ΡΜΩΗΒ-Υ9Μ



[6] 
 

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200mm θαη 

πάρνπο ζπείξαο 20mm, δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ 

θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, 

κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ 

ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην 

ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο 

ζχζθημεο.   

b. Ξύιηλα ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.b ηεο παξνχζεο 

c. Εκπνηηζκόο  

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.c ηεο παξνχζεο 

d. HPL (Hign Pressure Laminate) 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην αθξαίεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε 

θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν 

δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν 

επηθάιπκκα αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν HPL ζπλνδεχεηαη απφ 

γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 10 εηψλ γηα ην ρξψκα θαη ηελ 

επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ θαη 20 εηψλ γηα κεραληθή αληνρή.  

e. Μεηαιιηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.d ηεο παξνχζεο 

f. Υξώκαηα θαη πιηθά βαθήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.e ηεο παξνχζεο 

g. Πιαζηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.f ηεο παξνχζεο 

h. Αζθάιεηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.g ηεο παξνχζεο 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ ( 550,00€)   

 

 

4) Α.Σ.4 - 4/ΘΕΘΟ ΕΛΑΣΗΡΘΟ ΜΑΡΓΑΡΘΣΑ HPL 

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ύςνο  580 mm Υξήζηεο : 4 παηδηά 

Μήθνο : 1000 mm Γξαζηεξηφηεηεο : Σαιάλησζε 

Πιάηνο : 1000 mm Ζιηθηαθή νκάδα : ≥ 1 έηνπο 

  Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ : Όρη 

Ύςνο πηψζεο : 600mm   

 

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ θνξέα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 18 mm κε ζρήκα 

ινπινπδηνχ. Σν ζρήκα είλαη δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδεη ηέζζεξα 

θαζίζκαηα γηα ηέζζεξα παηδηά.  ην θέληξν αθξηβψο ηνπ ινπινπδηνχ ππάξρνπλ 

ηέζζεξεηο πιαζηηθέο θαηαθφξπθεο ρεηξνιαβέο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ 

παηδηψλ. ην θέληξν, ν θνξέαο ζπλδέεηαη κε ηε βάζε. 

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη 

πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ 

θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, 
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κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ 

ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην 

ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο 

ζχζθημεο.   

 

ΣΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΔΞΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ ( 650,00€)  

 

 

5) Α.Σ.5 - ΤΝΘΕΣΟ ΠΑΘΔΩΝ ΜΕ 2 ΣΟΤΛΗΘΡΕ  

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ύςνο  3290 mm Υξήζηεο : 4 παηδηά 

Μήθνο : 4700 mm Γξαζηεξηφηεηεο : Αλάβαζε  / Οιίζζεζε 

Πιάηνο : 3250 mm Ζιηθηαθή νκάδα : ≥ 3 εηψλ 

  Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ : Όρη 

Ύςνο πηψζεο : 1250mm   

 

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

Απνηειείηαη απφ κία ζθάια αλφδνπ, δχν ηεηξαγσληθά παηάξηα, δχν 

δίξξηρηεο ζθεπέο, δχν ηζνπιήζξεο, ηξία θξάγκαηα πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη 

έλα θάζηζκα. 

i. Δνκή ζύλζεηνπ 

Ζ ζθάια αλφδνπ νδεγεί ζην πξψην ηεηξαγσληθφ παηάξη ζε χςνο 950mm, 

φπνπ δεμηά θέξεη ηζνπιήζξα κήθνπο 2000mm, ζηελ θαηεχζπλζε αλφδνπ 

απέλαληη ζπλδέεηαη κε θεθιηκέλε γέθπξα πνπ νδεγεί ζην δεχηεξν ηεηξαγσληθφ 

παηάξη χςνπο 1250mm φπνπ θέξεη ζηελ δεμηά πιεπξά ηζνπιήζξα κήθνπο 

2500mm. Κάησ απφ ην παηάξη χςνπο 1250mm θαη ζηελ πίζσ πιεπξά βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλν ζηα ππνζηπιψκαηα ην θάζηζκα.  

ii. Παηάξη 

Όια ηα παηάξηα ηνπ ζπλζέηνπ αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν θαηαζθεπήο 

θαη δηαθέξνπλ ζην χςνο ζην νπνίν πξνζαξκφδνληαη (950mm θαη 1250mm). 

Πην ζπγθεθξηκέλα 

Σν παηάξη απνηειείηαη απφ δχν ηξαβέξζεο μχιηλεο δηαζηάζεσλ 

1000x120x58mm πάλσ ζηηο νπνίεο βηδψλνληαη  ζαλίδεο 1000x95x45mm. Σελ 

θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 95x95mm ηα 

νπνία ζπγθξαηνχλ ηηο ηξαβέξζεο θαη ηηο ζαλίδεο. Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηξαβέξζεο 

επηηπγράλεηαη κε ζεη εμάγσλσλ βηδψλ Μ12, παμηκάδηα αζθαιείαο Μ12, 

πιαζηηθέο ηάπεο, θαη πιαζηηθά θαπάθηα. 

iii. Δίξξηρηε ζθεπή πάλει 

H δίξξηρηε ζθεπή, απνηειείηαη απφ δχν θχιια HPL πάρνπο 12mm θαη 

δηαζηάζεσλ 1280x830mm, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία 90
ν
. ην θάησ 

κέξνο ησλ θχισλ βξίζθνληαη ηέζζεξα μχια δηαζηάζεσλ 700x55x45mm πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα θχιια θαη ζηεξίδνληαη ζην επάλσ κέξνο ησλ 

ππνζηπισκάησλ. ην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο ζθεπήο ηνπνζεηνχληαη δχν 

ηξίγσλα – κεηψπεο απφ HPL πάρνπο 12mm πνπ ζπλδένληαη κε ηα μχια θαη ηα 

ππνζηπιψκαηα. 

iv. Ξύιηλν θξάγκα πξνζηαζίαο πηώζεωο 

Απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα μχια δηαηνκήο 60x45mm θαη θνππαζηή 

δηαηνκήο 90x70mm. To μχιηλν θξάγκα, ζηεξίδεηαη αλάκεζα ζηα 

ππνζηπιψκαηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο. 

v. Κεθιηκέλε γέθπξα 
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Ζ θεθιηκέλε γέθπξα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζηδεξφ ζθειεηφ θαη δάπεδν. Ο 

ζθειεηφο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο ίζηνπο θνηινδνθνχο δηαηνκήο 

30x30mm θαη πάρνπο 2mm ζηα άθξα ησλ νπνίσλ ζπγθνιινχληαη ιάκεο 

50x5mm, γηα ηε ζηεξέσζε ζηνπο πχξγνπο. ηελ άλσ πιεπξά ησλ θνηινδνθψλ 

εθαξκφδεη ην δάπεδν πνπ απνηειείηαη απφ μχια 95 x 45mm. Ζ θαηαζθεπή 

ζπκπιεξψλεηαη κε δχν θνππαζηέο εθαηέξσζελ κε θάζεην πιαθάδ θάγθειν. Ζ 

γέθπξα θαιχπηεη πςνκεηξηθή δηαθνξά 300mm.   

vi. θάια αλόδνπ γηα παηάξη (h=950mm πεξίπνπ) 

Ζ θιίκαθα αλφδνπ απνηειείηαη απφ ηα πιατλά, ηα ζθαινπάηηα θαη ηηο 

θνππαζηέο. Σα πιατλά  απνηεινχληαη απφ μχια 1200 x 145 x 45mm, ζηα νπνία 

ζπγθξαηνχληαη κε εηδηθνχο μχιηλνπο ζπλδέζκνπο νμηάο Φ10 x 70mm θαη ηζρπξή 

θφιια ζαιάζζεο ηέζζεξα ζθαινπάηηα 710 x 145 x 45mm θαη δχν θάζεηεο 

δνθνί 900 x 70 x 45mm πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο θνππαζηέο. Οη θνππαζηέο 

απνηεινχληαη απφ ηξία  μχια 1050 x 70 x 45mm εθαηέξσζελ. Σν άλσ κέξνο ηεο 

θιίκαθαο, απνιήγεη ζηνλ πχξγν, ζην αλαθεξφκελν χςνο. 

vii. ύζηεκα ηζνπιήζξαο (ίζηα L=2500mm πεξίπνπ) 

Απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα 

θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε. Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 

570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ πνιπεζηέξα (PE) πάρνπο 4,5mm. Δίλαη 

δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ 

νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο 

ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ, θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 

12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ 

πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ 

κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ 

κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H 

κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή 

ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα.  

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά 

ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  ζηελ ηζνπιήζξα. 

viii. ύζηεκα ηζνπιήζξαο (ίζηα L=2000mm πεξίπνπ) 

Απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα 

θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε.  

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ 

PVC πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε 

θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ 

HPLπάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 

12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ 

πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ 

κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ 

κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H 

κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή 

ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα.  

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά 

ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  ζηελ ηζνπιήζξα. 

ix. Κάζηζκα 

Απνηειείηαη απφ ην θάζηζκα θαη ηελ βάζε. Σν θάζηζκα είλαη απφ μχιν 

δηαζηάζεσλ 145 x 45 x 800mm εηδηθά δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα είλαη 

ΑΔΑ: 77ΡΜΩΗΒ-Υ9Μ



[9] 
 

εξγνλνκηθφ. Ζ βάζε απνηειείηαη απφ πέληε θάζεηα μχια δηαζηάζεσλ 95 x 20 x 

300 θαη δχν νξηδφληηα μχια δηαζηάζεσλ 95 x 20 x 810mm. Ζ θαηαζθεπή 

αλαξηηέηαη αλάκεζα ζην θελφ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ. 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ ( 

7500,00€)  

 

 

6) Α.Σ.6 - ΣΟΤΛΗΘΡΑ ΝΗΠΘΩΝ 

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ύςνο  2000 mm Υξήζηεο : 3 παηδηά 

Μήθνο : 3350 mm Γξαζηεξηφηεηεο : Αλάβαζε  / Οιίζζεζε 

Πιάηνο : 1050 mm Ζιηθηαθή νκάδα : ≥ 1,5 εηψλ 

  Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ : Όρη 

Ύςνο πηψζεο : 950mm   

 

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

Απνηειείηαη απφ πχξγν, θιίκαθα αλφδνπ, ηζνπιήζξα θαη δχν ζεκαηηθέο 

πιεπξηθέο επηθάλεηεο κε κνξθή καληηαξηνχ ή αληίζηνηρν. 

i. Δνκή ζύλζεηνπ 

ηνλ πχξγν, ζπλδένληαη ζε δχν απέλαληη πιεπξέο ηνπ, θιίκαθα αλφδνπ 

θαη ηζνπιήζξα. ηηο άιιεο δχν πιεπξέο ηνπ πχξγνπ ηνπνζεηνχληαη νη ζεκαηηθέο 

επηθάλεηεο. 

ii. θάια αλόδνπ γηα παηάξη (h=950mm) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.a.vi. ηεο παξνχζεο 

O πχξγνο, απνηειείηαη απφ παηάξη θαη ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα 95 x 

95mm πεξίπνπ, χςνπο 1675mm πεξίπνπ.  

iii. Παηάξη 1000x900mm (h=950mm) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.a.ii ηεο παξνχζεο. 

To παηάξη βξίζθεηαη ζε χςνο 950mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

iv. ύζηεκα ηζνπιήζξαο (ίζηα L=2000mm (HPL)) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.a.viii ηεο παξνχζεο. 

v. Θεκαηηθέο πιαϊλέο επηθάλεηαο (HPL) 

Απνηεινχληαη απφ δχν δεχγε ηεκαρίσλ απφ ζθαιηζκέλν HPL πάρνπο 

12mm, ζε ζρήκα «θαπέινπ» καληηαξηνχ θαη ηεο βάζεο ηνπ ή αληίζηνηρν. ηε 

βάζε ηνπ καληηαξηνχ ππάξρεη είζνδνο ζρήκαηνο νβάι πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά 

λα δηέξρνληαη θαη λα παίδνπλ ζην θνίισκα πνπ δεκηνπξγείηαη θάησ απφ ηνλ 

πχξγν. 

b. Ξύιηλα ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.b ηεο παξνχζεο 

c. Εκπνηηζκόο  

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.c ηεο παξνχζεο 

d. HPL (Hign Pressure Laminate) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.d ηεο παξνχζεο 

e. Μεηαιιηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.d ηεο παξνχζεο 

f. Υξώκαηα θαη πιηθά βαθήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.e ηεο παξνχζεο 

g. Πιαζηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.f ηεο παξνχζεο 
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h. Αζθάιεηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.g ηεο παξνχζεο 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΣΔΔΡΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ 

(4.500,00€ )  

 

 

7) A.T.7 - ΤΝΘΕΣΟ ΝΗΠΘΩΝ ΠΑΘΔΩΝ ΜΕ ΔΤΟ ΣΟΤΛΗΘΡΕ 

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ύςνο  3350 mm Υξήζηεο : 10 - 12 παηδηά 

Μήθνο : 5550 mm Γξαζηεξηφηεηεο : Αλάβαζε, 

αλαξξίρεζε, 

ηζνξξνπία, θξπθηφ, 

έξπεηλ, νιίζζεζε, 

ζπλαλαζηξνθή, 

επηθνηλσλία 

Πιάηνο : 4300 mm  

   

Ύςνο πηψζεο : 2300 mm  

   

   

  Ζιηθηαθή νκάδα : ≥ 1,5 εηψλ 

  Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ : Ναη 

 

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

Σν ζχλζεην φξγαλν απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ ηξεηο πχξγνπο. Έλαλ πχξγν 

ζηεγαζκέλν κε ηεηξάξηρηε ζηέγε θαη έλαλ αζθεπή πχξγν ζε χςνο 1250mm θαη 

έλαλ αζθεπή πχξγν ζε χςνο 950mm, κία ηζνπιήζξα λεπίσλ κήθνπο 2000mm 

(H=950mm), κία ηζνπιήζξα κήθνπο 2500mm (H=1250mm) γηα κεγαιχηεξα 

παηδηά, κία ζθάια αλφδνπ, κία θακπχιε ξάκπα αλφδνπ, έλα ζηχιν ππξνζβέζηε 

θαη κία νξηδφληην θιίκαθα-αλαξξίρεζεο.   

Δίλαη θαηάιιειν γηα παηδηά απφ 1,5 εηψλ θαη άλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη 

ηέηνην ζρεδηαζκφ ψζηε ν έλαο πχξγνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα παηδηά 1-5 εηψλ 

θαη νη άιινη δχν πχξγνη θαη ε αλαξξίρεζε λα είλαη θαηάιιεινη γηα κεγαιχηεξα 

παηδηά. 

i. Δνκή ζύλζεηνπ 

Ο ζηεγαζκέλνο πχξγνο ζε χςνο 1250 mm πεξίπνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

αζθεπή πχξγν ζε ίδην χςνο απφ ηε κία πιεπξά θαη κε ηνλ αζθεπή πχξγν ζε 

χςνο 950mm πεξίπνπ απφ ηελ απέλαληη πιεπξά κε ηελ πιεπξά ζχλδεζεο κε ηνλ 

αζθεπή ςειφ πχξγν. ηελ ηξίηε πιεπξά ζπλδέεηαη κε ηελ μχιηλε θακπχιε 

αλφδνπ θαη ζηελ ηέηαξηε πιεπξά θέξεη θξάγκα πξνζηαζίαο . Ώζηε λα 

απνθεπρζεί ε κεηαθίλεζε ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ ζηνλ ςειφ πχξγν ζην 

ζεκείν ζχλδεζήο ηνπ κε ην ρακειφηεξν πχξγν ππάξρεη επηπιένλ θξάγκα 

πξνζηαζίαο πηψζεσλ. 

ην θάησ κέξνο ηνπ πχξγνπ ηνπνζεηνχληαη 2 κηθξά μχιηλα θαζίζκαηα γηα 

ηελ αλάπαπζε θαη ηελ πεξηζπιινγή ησλ παηδηψλ. 

Ο αζθεπήο πχξγνο ζε χςνο 1250 mm ζπλδέεηαη ζηε κία πιεπξά κε ην 

ζηεγαζκέλν πχξγν, ζηε δεχηεξε πιεπξά ηνπ κε ηελ νξηδφληηα θιίκαθα-

αλαξξίρεζε, ζηελ ηξίηε πιεπξά κε ην ζηχιν ππξνζβέζηε θαη ζηελ ηέηαξηε 

πιεπξά απέλαληη απφ ηνλ ζηχιν ππξνζβέζηε ζπλδέεηαη κε ηελ ηζνπιήζξα 

κήθνπο 2500mm πεξίπνπ γηα κεγαιχηεξα παηδηά. 

Κάησ απφ ηελ ηζνπιήζξα, ζηνλ θάησ κέξνο ηνπ πχξγνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν έλα δηαθνζκεηηθφ παηρλίδη ηνίρνπ ην νπνίν εηθνλίδεη έλα ειηαθφ 

ξνιφη, πνπ ελζσκαηψλεηαη θαη ζηεξεψλεηαη επάλσ ζε έλα μχιηλν θάγθειν 

αζθαιείαο.  
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Ο αζθεπήο πχξγνο ζε χςνο 950 mm ζπλδέεηαη ζηε κία πιεπξά κε ην 

ζηεγαζκέλν πχξγν ζε χςνο 1250mm -φπνπ θαη ππάξρεη θξάγκα πξνζηαζίαο 

απφ πηψζε πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ςειφ πχξγν-, ζηελ άιιε πιεπξά κε ηε ζθάια 

αλφδνπ, ζηελ ηξίηε πιεπξά κε ηελ ηζνπιήζξα λεπίσλ κήθνπο 2000mm, ελψ ε 

ηέηαξηε πιεπξά ηνπ θέξεη θξάγκα πξνζηαζίαο απφ πηψζε. 

ii. Παηάξη 

Οη δχν πχξγνη ζε χςνο 1250mm ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κνηξάδνληαη 

έλα δεχγνο ππνζηπισκάησλ θαη έλα θνηλφ καθξφζηελν παηάξη.  

Όια ηα παηάξηα ηνπ ζπλζέηνπ αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν θαηαζθεπήο 

θαη δηαθέξνπλ ζην χςνο ζην νπνίν πξνζαξκφδνληαη (950mm θαη 1250mm) θαη 

ζην ηειηθφ κήθνο ζηελ πεξίπησζε καθξφζηελνπ παηαξηνχ (h=1250mm) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επζεία ξάκπα αλφδνπ, ην ζηχιν ηνπ ππξνζβέζηε θαη ηελ 

νξηδφληην θιίκαθα αλαξξίρεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σν παηάξη (1000x1000mm) ζε χςνο 950mm απνηειείηαη απφ δχν 

ηξαβέξζεο μχιηλεο δηαζηάζεσλ 1000x120x58mm πάλσ ζηηο νπνίεο βηδψλνληαη 

ζαλίδεο 1000x95x45mm πεξίπνπ θαη 900 x 95 x 45mm πεξίπνπ αληίζηνηρα. 

Σελ θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 95x95mm ηα 

νπνία ζπγθξαηνχλ ηηο ηξαβέξζεο θαη ηηο ζαλίδεο. Αληίζηνηρα ην καθξφζηελν 

παηάξη (2000x1000mm) ζε χςνο 1250mm απνηειείηαη απφ δχν ηξαβέξζεο 

μχιηλεο δηαζηάζεσλ 2000x120x58mm πεξίπνπ πάλσ ζηηο νπνίεο βηδψλνληαη 

ζαλίδεο ίδησλ δηαζηάζεσλ θαη έμη ππνζηπιψκαηα ίδηαο δηαηνκήο κε παξαπάλσ.  

Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηξαβέξζεο επηηπγράλεηαη κε ζεη εμάγσλσλ βηδψλ Μ12, 

παμηκάδηα αζθαιείαο Μ12, πιαζηηθέο ηάπεο, θαη πιαζηηθά θαπάθηα.  

iii. Σεηξάξηρηε ΚΕΠΗ  

Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ηξαβέξζεο ζηήξημεο ηεο ζθεπήο, ηέζζεξα 

ηξίγσλα επελδπκέλα κε ζαλίδεο θαηάιιειεο δηαηνκήο επηθαιππηφκελεο, 

ηέζζεξηο ζαλίδεο γηα ην θάιπκκα ησλ δηαθέλσλ θαη δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν 

θνξπθήο.   

iv. Κακπύιε ξάκπα αλόδνπ 

Απνηειείηαη απφ 19 μχια δηαζηάζεσλ 740x95x45mm πεξίπνπ πνπ 

ζηεξεψλνληαη ζε δχν κεηαιιηθέο ιάκεο θακπχινπ ζρήκαηνο θαη δηαζηάζεσλ 

1900x40x4mm πεξίπνπ. Δμσηεξηθά ησλ ιακψλ θέξεη δχν πιεπξηθά ηφμα απφ 

πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30mm. Σν άλσ κέξνο ηεο απνιήγεη ζηνλ πχξγν, ζην 

χςνο ηνπ παηαξηνχ. Ζ άλνδνο ζηε ξάκπα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα 

ζρνηληνχ πνιππξνππιελίνπ Φ22mm, κε θφκπνπο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε μχιν 

1000x120x58mm πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα. 

v. Φξάγκα πξνζηαζίαο πηώζεωλ 

Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12mm θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 

800x640mm πεξίπνπ. ηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε ηέζζεξηο εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε χςνο 85mm πεξίπνπ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ παηαξηνχ. 

vi. θάια αλόδνπ γηα παηάξη (h=950mm) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.a.vi ηεο παξνχζεο. 

vii. Οξηδόληηα θιίκαθα αλαξξίρεζεο 

Ζ νξηδφληηα θιίκαθα απνηειεί έλα παξαιιειφγξακκν ζηνηρείν. Δίλαη 

φξγαλν αλαξξίρεζεο θαη «αηψξεζεο». Απνηειείηαη απφ έμη θάζεηνπο μχιηλνπο 

δνθνχο ζηήξημεο, νη νπνίνη παθηψλνληαη ζηε γε, θαη απφ ηέζζεξεηο πιαθέ 

ηάβιεο πνπ ελψλνπλ ηα «πνδαξηθά» απηά θαη ζρεκαηίδεηαη ην 

παξαιιειφγξακκν ζρήκα. Σν άλσ κέξνο απηνχ ηνπ παξαιιειφγξακκνπ 

ζθειεηνχ θέξεη έλα νξηδφληην πιέγκα απφ ζθνηληά ζαλ «ηξακπνιίλν» φπνπ 
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αλεβαίλνπλ ηα παηδηά. ηελ εμσηεξηθή ζηελή πιεπξά ηνπ παξαιιειφγξακκνπ 

ππάξρνπλ ελζσκαησκέλεο ζηηο θάζεηεο θνιψλεο ζηήξημεο 4 νξηδφληηεο 

κεηαιιηθέο κπάξεο, ζε ηζνυςή δηαζηήκαηα, απφ φπνπ αλαξξηρψληαη ηα παηδηά 

θαη αλεβαίλνπλ ζην «ηξακπνιίλν». ηελ κπξνζηηλή καθξηά πιεπξά, ππάξρνπλ 

ελζσκαησκέλεο ζηηο θάζεηεο θνιψλεο, 4 νξηδφληηεο κεηαιιηθέο κπάξεο θαη ζηελ 

απέλαληη καθξηά πιεπξά είλαη ηνπνζεηεκέλεο 3 νξηδφληηεο κεηαιιηθέο κπάξεο 

θαη ζηηο άιιεο πιεπξέο άιιεο 5 νξηδφληηεο κπάξεο, ζχλνιν 13 νξηδφληηεο κπάξεο 

αλαξξίρεζεο. 

viii. ηύινο ππξνζβέζηε κε παηήκαηα 

O «ζηχινο ππξνζβέζηε» θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ42,4 mm πεξίπνπ 

θαη κήθνο 2350 mm,  έλαλ ζσιήλα ίδηαο δηαηνκήο κνξθνπνηεκέλν ζε 

εκηθχθιην πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζχλδεζε ηεο αλαξξίρεζεο κε ηνπο ζηχινπο 

ηνπ πχξγνπ θαη πέληε ζσιήλεο Φ33.7mm πεξίπνπ κνξθνπνηεκέλεο ζε ζρήκα 

‘Π’ ηνπνζεηεκέλεο νξηδφληηα ζηνλ θπξίσο άμνλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνηεινχλ ηα ‘παηήκαηα’ ηεο αλαξξίρεζεο. 

ix. ύζηεκα ηζνπιήζξαο (ίζηα L=2500mm (HPL)) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.a.vii ηεο παξνχζεο. 

x. ύζηεκα ηζνπιήζξαο (ίζηα L=2000mm (HPL)) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.a.viηi ηεο παξνχζεο. 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΟΚΣΩ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ (8.900,00 

€ ) 

 

  

8) Α.Σ.8 - ΠΑΓΚΑΚΘ ΜΕ ΜΕΣΑΛΛΘΚΟ ΚΕΛΕΣΟ 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο  

Ύςνο  770 mm   

Μήθνο : 1800 mm   

Πιάηνο : 630 mm  

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

Απνηειείηαη απφ έληεθα μχια κήθνπο 1800 mm πνπ εδξάδνπλ πάλσ ζε 

δχν κεηαιιηθέο βάζεηο. Οη βάζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ μχισλ ην ηειηθφ ζρήκα ηνπ θαζίζκαηνο λα είλαη αλαηνκηθφ. Οη 

μχιηλεο ξάβδνη ζρεκαηίδνπλ ην θχξην ζψκα ηεο θαηαζθεπήο θαζψο βηδψλνληαη 

κε θαζνλφβηδεο Μ8 x 60 θαη παμηκάδηα αζθαιείαο αθήλνληαο ππνινγηζκέλα 

θελά κεηαμχ ηνπο.   

Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο 

10-12% θαη είλαη επεμεξγαζκέλα, ψζηε νη αθκέο ηνπο λα είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο 

θαη ε επηθάλεηα ηνπο ιεία. 

Σα μχιηλα κέξε βάθνληαη κε πδαηνδηαιπηά, κε ηνμηθά, κε αλαθιέμηκα 

ρξψκαηα θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε, ελψ ηα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα 

κέξε είλαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά ή είλαη γαιβαληδέ. 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ (540,00€) 

 

 

9) Α.Σ.9 - ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ  

 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο  

Ύςνο 900 mm   

Γηάκεηξνο : 340 mm  
 

Υσξεηηθφηεηα 42 lt  
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θαιαζηνχ : 

Υσξεηηθφηεηα 

θάδνπ : 
25 lt   

 

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

Σo θαιαζάθη απνηειείηαη απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ πνπ θέξεη εμσηεξηθά 

μχιηλε επέλδπζε  θαη εζσηεξηθά κεηαιιηθφ θάδν. 

Ο ζθειεηφο θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν κεηαιιηθέο ιάκεο πάρνπο 3mm θαη 

δηαζηάζεσλ 945x40mm δηακνξθσκέλεο ζε θπθιηθφ ζρήκα δηακέηξνπ 300mm 

θαη ηνπνζεηεκέλεο παξάιιεια θαζ΄ χςνο. Σα δχν ζηξφγγπια ελψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο κε ηξεηο θαηαθφξπθεο κεηαιιηθέο ιάκεο 360x20mm κε ζπγθφιιεζε. 

Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο επελδχεηαη κε μχια θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 

πξνθίι (εκηζηξφγγπιν) δηαηνκήο 70x20mm θαη κήθνπο 520mm, πνπ 

ζηεξεψλνληαη κε θαζνλφβηδεο Μ6x40 θαη παμηκάδηα αζθαιείαο Μ6. 

Ο κεηαιιηθφο θάδνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληδκέλε ιακαξίλα 

πάρνπο 0,80mm, έρεη δηάκεηξν Φ300mm θαη χςνο 465mm. 

Σν θαιαζάθη ζηεξίδεηαη ζε:  

* κεηαιιηθή βάζε χςνπο 400mm θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα Φ48mm 

ζπγθνιιεκέλν κε ιάκα ζηξνγγπιήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 160mm ε νπνία θαη 

βηδψλεηαη ζην έδαθνο  

* ή παθηψλεηαη ζην έδαθνο κέζσ θπιηλδξηθήο κεηαιιηθήο βάζεο Φ48 mm  

χςνπο 750 mm. 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ (145,00€) 

 

 

10) Α.Σ. 10 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΗ ΠΘΝΑΚΘΔΑ ΕΓΥΑΡΑΚΣΗ Ε HPL 

 

Γηαζηάζεηο  

Ύςνο  2800 mm   

Μήθνο : 1460 mm   

Πιάηνο : 115 mm  

 

a. Σερληθή πεξηγξαθή 

Ζ πηλαθίδα έρεη κήθνο 1460mm, πιάηνο 115mm θαη χςνο 2800mm. 

Απνηειείηαη απφ δχν ππνζηπιψκαηα, ηελ πηλαθίδα θαη δχν κεηαιιηθέο 

βάζεηο. Σα ππνζηπιψκαηα έρνπλ δηαηνκή 115 x 115mm θαη χςνο 2750mm.  

Ζ πηλαθίδα θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, 

ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 2500 x 1200mm. 

Ζ πηλαθίδα ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα ζε χςνο 290mm απφ ην δάπεδν, κε 

έμη εηδηθά κεηαιιηθά ηεκάρηα, αθήλνληαο θελά 50mm κε ηα ππνζηπιψκαηα.  

Ζ θαηαζθεπή βηδψλεηαη ζην έδαθνο κε δχν κεηαιιηθέο βάζεηο γεληθψλ 

δηαζηάζεσλ 300 x 300mm. 

Δπάλσ ζηελ επηθάλεηα HPL ζα ραξαρζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

θαη νδεγίεο θαηεχζπλζεο, αλάινγα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξίζ. 28492/11-05-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β 

931/18-05-2009), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

a. Ξύιηλα ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.b ηεο παξνχζεο 

b. HPL (Hign Pressure Laminate) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.d ηεο παξνχζεο 
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c. Μεηαιιηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.d ηεο παξνχζεο 

d. Υξώκαηα θαη πιηθά βαθήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.e ηεο παξνχζεο 

e. Πιαζηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.f ηεο παξνχζεο 

f. Αζθάιεηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.g ηεο παξνχζεο 

 

ΣΙΜΗ ΣΔΜΑΥΙΟΤ : ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ (1.200,00€) 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε  ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

ηνλ Κ.Α. 02.30.7135.11 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

45.000,00 €. Ζ δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

45.000,00 €, πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ. 

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

2. Έγθξηζε δαπάλεο θαη ςήθηζε πίζησζεο πνζνχ 43.529,70 €, ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.7135.11 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ». 

3. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ. 

   

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε 

ππ’ φςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 12 ηνπ Ν. 2286/95 πεξί «Πξνκεζεηψλ 

Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/01.02.95 

ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ) 

5. Σελ κε αξηζκφ 11389/93 απφθαζε ηνπ ΤΠ. Δ. Πεξί ΔΚΠΟΣΑ 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ). 

7. Σν Π.Γ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε Οδεγία 

2004/18/ΔΚ». 

8. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3306/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010) 

«Δμαίξεζε πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμε ζην Δ.Π.Π.» . 

9. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3305/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010) 

«θαζνξηζκφο εηήζηαο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ πξνκεζεηψλ θαηά θσδηθφ 

είδνπο απηψλ γηα ηηο νπνίεο ε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

δηελεξγείηαη α) κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή β) απεπζείαο αλάζεζε.   

10. Σελ Κ.Τ.Α 27319/02 (ΦΔΚ 945Β) «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζ. 13 ηνπ Ν. 2503/97» 

11. Ζ αξηζ. 35130/739/9-8-2010 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
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12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4281/8-8-2014 «Καλφλεο  ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ».  

13. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζέκα 

εηδψλ. 

14. Σηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξνκήζεηα. 

15. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 45.000,00 €, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ 

Κ.Α. 02.30.7135.11 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, γηα πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ 

ραξψλ. 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 315/2015 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ φ θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ απφ 

25/02/2015 ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ην ηκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ 

δήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 43.529,70 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% 

2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 315/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 43.529,70 €, ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.7135.11 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ». 

4. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. 

Οηλνθχησλ θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

  

ΠΠ ξξ νν θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη   

 

 Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Οηλνθχησλ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε εηήζησλ αλαγθψλ 

ηνπ Γήκνπ, κε πξνυπνινγηζκφ € 43.529,70 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ  

Φ.Π.Α. (23%) ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ απνηειείηαη απφ: 

1.   Σελ παξνχζα δηαθήξπμε,  

2.   Σε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

3.   Σελ Σερληθή Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη  

4.   Σνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ν  

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά 

ηζρχνο είλαη:  

i. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ii. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο. 

iii. H ηερληθή έθζεζε θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

iv. Οη ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ.  

v. Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ αλάδνρν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Σα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 
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αθνξνχλ ζε εμνπιηζκφ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Οηλνθχησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 

35.390,00 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. (23%) ήηνη ζπλνιηθά 43.529,70 €.  

 Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

θαησηέξσ θσδηθνχο εμφδσλ:  

 

Κ.Α. Πεξηγξαθή Κ.Α. Πηζηψζεηο 2015 

02.30.7135.11 
Πξνκήζεηα νξγάλσλ 

παηδηθψλ ραξψλ   
45.000,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Σαλάγξαο (Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 

ρεκαηάξη Βνησηίαο Σ.Κ.: 32009 Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, ηελ 26
ε
 Ματνπ 2015, εκέξα Σξίηε 

θαη 10.30 π.κ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθπξσζεί ή θξηζεί άγνλνο ζα 

επαλαιεθζεί ζηνλ ίδην ηφπν ηελ 2
ε
  Ινπλίνπ 2015 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.30 

π.κ.    

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 26/05/2015, 10:30, ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΣΑΝΑΓΡΑ  

 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο δελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε 

πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο www.tanagra.gr. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη απφ 

ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ / Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, ηειέθσλν 

2262351143, θαμ 2262351117 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ: ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ  

Α.Φ.Μ.: 997597228, Γ.Ο.Τ. ΘΖΒΩΝ  

http://www.tanagra.gr/
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΛ. ΠΑΜΜΔΓΗΣΩΝ ΣΑΞΗΑΡΥΩΝ 1 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 2262351100, 2262351143 

ΦΑΞ: 2262351117  

e-mail: tanagra@tanagra.gr  

website: www.tanagra.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ Έιιελεο πνιίηεο θαη αιινδαπνί πνπ 

αζθνχλ εκπνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

i. Φπζηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά  

ii. Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά  

iii. πλεηαηξηζκνί  

iv. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο: 

 

 α) Ηκεδαπά θπζηθά πξφζσπα: 
 1) Πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, πνπ λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 2) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη αθ΄ ελφο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ εδαθίσλ 2 θαη 3 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε δε κεηάθξαζεο απηψλ εηο ηελ Διιεληθή γιψζζα απφ 

αξκφδηα Γεκφζηα ή Αιινδαπή Αξρή, νθείινπλ λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο 

(Apostyle) γηα λα είλαη απνδεθηά σο έγθπξα. 

 3) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα 

έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

              4) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 β) Αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα: 

           1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο  

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 
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 2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, θαη πηζηνπνηεηηθά 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή 

ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα εθφζνλ κεηαθξάδνληαη εηο ηελ Διιεληθή γιψζζα ζην 

εμσηεξηθφ απφ αξκφδηα Αιινδαπή ή Διιεληθή Αξρή (π.ρ Πξνμελείν) νθείινπλ λα 

θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (apostyle) γηα λα είλαη απνδεθηά σο έγθπξα. 

 

γ) Σα Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαηαζέηνπλ ζαλ 

δηθαηνινγεηηθά φια ηα παξαπάλσ έγγξαθα, πιελ ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή ηζνδπλάκνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ. 

 

 δ) Οη ζπλεηαηξηζκνί ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 1) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 2) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ α ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

           3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 ε) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

 1) Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 2) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. γηα ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

(ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη 

επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε 

κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ 

ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 3) Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή 

ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο 

πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. 

 4) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί 

ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα 

γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηφ. 
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 5) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή 

έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λ' 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο 

δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

          6) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε 

εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο 

βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ εθφζνλ: 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζπκβάιιεη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πξντφληνο. 

ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. 

Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3 ηεο παξαγξάθνπ α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ 

πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο 

πξνζθνξάο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο 

νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε 

απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 

αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 

ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο 

απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ 

λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά 

ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Δθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ: 

1) Νφκηκε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ εγρεηξίδνληα ηελ πξνζθνξά κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. 

2) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη νη νκάδεο εηδψλ γηα ηηο νπνίεο ν ελδηαθεξφκελνο 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. 
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4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 πνπ ζα αλαθέξεη φηη 

ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα. 

5) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο  θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

6) Γήισζε πνπ ζα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ, ην εξγνζηάζην ζην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα 

είδε θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. Αθφκε, αλ νη πξνζθέξνληεο δελ 

θαηαζθεπάδνπλ ηα δεηνχκελα είδε ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, κεξηθά ή 

νιηθά, ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν. 1599/86 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπνίν ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζήο ηεο ζηνλ 

πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 18 

ηνπ ΔΚΠΟΣΑ). 

7) Καηάινγν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη εηδηθφηεξα ηα είδε, νη πνζφηεηεο, ε αμία, 

νη εκεξνκελίεο παξαγγειίαο, παξάδνζεο θαη ππνρξέσζεο παξάδνζεο, 

θαζψο θαη νη παξαιήπηεο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα. 

7.1 ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, νη 

παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ε εκπξφζεζκε ή κε 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ. 

7.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη 

παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα παξαζηαηηθά έγγξαθα 

πψιεζεο. 

8) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέζσλ 

ειέγρνπ. 

9) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα 

αξρή. 

10) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη: 

 Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο 

 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α 

 Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη 

ηέινο 

 Όηη ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεο  

      ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην 

Γεκφζην Σνκέα 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο είδε. 

               

Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη 
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απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε 

φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη δηαγσληδφκελνη, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη 

απηνπξνζψπσο, ή κε ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Δθφζνλ είλαη 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ή Μνλ. ΔΠΔ ή Δ.Π.Δ., εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή 

ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη 

απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

πξφζσπν. Ζ εμνπζηνδφηεζε ζεσξείηαη λφκηκε, φηαλ ε ππνγξαθή ηνπ 

εμνπζηνδνηνχληνο έρεη ζεσξεζεί απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 

Οη Ο.Δ., Δ.Δ.  Δ.Π.Δ θαη Μνλ. ΔΠΔ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πξσηφηππν ή 

επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλεο, 

φπσο απηέο ζα εκθαίλνληαη ζην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ 

αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, εθδφζεσο ηξηκήλνπ 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο. Δπηπιένλ, 

ην θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο  ησλ Δ.Π.Δ.θαη Μνλ. Δ.Π.Δ   ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ  Φ.Δ.Κ. 

Οη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ α) ην πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζφζνλ θαη ηελ εληνιή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ παξφληα 

δηαγσληζκνχ εθφζνλ απαηηείηαη, καδί κε ην Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη απηφ δεκνζηεπζεί θαη 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. κε φια ηα ζπκβφιαηα κε ηηο 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. λνκίκσο 

δεκνζηεπκέλα. 

Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα 

κέιε απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη 

(μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδνκέλε 

εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο 

ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή 

ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή. 

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο 

ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ 

γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππν ή ζε 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Φσηνηππίεο αλεπηθχξσηεο δε ζα γίλνληαη δεθηέο εθηφο 

αλ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 κε ηελ 

νπνία ν ππνςήθηνο ζα βεβαηψλεη φηη νη θσηνηππίεο είλαη γλήζηα αληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ (άξζξν 14 Ν. 1599/86) θαη ηα νπνία 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ απνδεηθλχεη φηη απηφο έιαβε 

ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 120 εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΔΓΓΤΗΔΙ 
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο θαζαξήο 

πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 707,80€. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

εγγχεζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ππεχζπλεο 

δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα είδε 

γηα ηα νπνία κεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ.  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 

έρεη ηζρχ επί έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5%  ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ρσξίο Φ.Π.Α. Σν 

πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ  

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ε 

εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο αθνχ έρεη γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 

θέξεη εμσηεξηθά ηηο θάησζη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

 Ζ θξάζε ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ. 

 Ζ επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο.  

 Ο ηίηινο ηεο πξνκεζείαο, ν αξηζκφο κειέηεο θαη ε εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζα πεξηέρεη: 

1) Σα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

2) Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο 

3) Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

4) Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηα νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα 

ζε ηδηαίηεξα ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ 

έλδεημε ¨ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ¨. Μαδί κε ην θάθειν ηεο 

πξνζθνξάο θαηαηίζεηαη θαη δήισζε γηα ην ρξφλν παξάδνζεο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  

β. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ", πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα 

θέξεη θαη απηφο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φπσο αλαγξάθνληαη 

αλσηέξσ.  
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Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη 

λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Καη΄εμαίξεζε 

επηηξέπεηαη δπλάκεη ηεο σο άλσ Γηαθήξπμεο, ε ππνβνιή ηερληθψλ φξσλ θαη 

ζηνηρείσλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

       Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή αλά 

είδνο. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ή ζπκπιεξσζεί κε 

ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή 

γιψζζα. 

Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε 

ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη. Οκνίσο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε ειιηπή ή 

αζαθή ηερληθή πξνζθνξά. 

Οη κεηέρνληεο ζα δηαγσληζζνχλ πξνζθέξνληαο ηηκέο κνλάδνο ζηηο ηηκέο 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ εηδψλ θιπ, ηε 

κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγ. Θσκά θαη ζηελ 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Οηλνθχησλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ην ζχλνιν ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα επηκέξνπο είδε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ. 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη  δε θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά 

θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά 

κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε. 

 Καηφπηλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Ζ Δπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

απνθαζίδεη γηα ηνπο απνθιεηζζέληεο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηνπο 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα 

Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή δελ ζα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ 

γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη γηα 

φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο.  

Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίλνληαη απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 
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Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά 

είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε 

δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν 

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

  ΑΡΘΡΟ 14ν 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 
 Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο 

ρακειφηεξεο πξνζθνξάο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

Λακβάλνληαη ππφςε: 

1. Ζ ηηκή 

2. Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

3. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα 

φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε 

ρακειφηεξε ηηκή εθφζνλ έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη απνδεθηή κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) νχηε κεγαιχηεξε ησλ δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ, ηεο αλαθνίλσζεο ηεο αλάζεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Με ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 

ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ 

ραξαθηήξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 

ΔΝΣΑΔΙ 
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο 

δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

θαη κφλν θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή κέρξη θαη ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο απηνχ. Γηα ηηο ελζηάζεηο 

ηειεζίδηθα απνθαίλεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.  

Πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη 

φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 227 ηνπ Ν. 

3852/2010. Οπνηνδήπνηε άιιν έλδηθν βνήζεκα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ν 

ΥΡΟΝΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαζ΄ ππφδεημε ηεο 

ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Ζ πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ λα κεηαηίζεηαη, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ 
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ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο 

πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη 

θπξψζεηο, δηαθνξεηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 33 ηεο Τ.Α. 

11389/1993 (ΔΚΠΟΣΑ) γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, 

ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, 

γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Ζ 

πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. Δθφζνλ, θαηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα απηψλ ή δηαπηζησζεί 

απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε θάπνηνπ είδνπο ή ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε 

άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί, κέζα ζε πέληε (5) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, ζε αληηθαηάζηαζή ηνπο, ν 

Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη α) ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

εγθαηάζηαζεο  απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο αξ.27934 /25-07-14 Τ.Α.θαη β) ηελ παξάδνζε θαθέινπ 

ζηνλ Γήκν πνπ ζα πεξηέρεη φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ.2 α) i,ii,iii,iv,v 

ηεο αξ.27934 /25-07-14 Τ.Α. 

Δάλ θάπνην απφ ηα είδε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ην είδνο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα. Μεηά ην Οξηζηηθφ Σκεκαηηθφ 

Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ πνπ παξαδίδεη θαη 

εθφζνλ δελ παξαηεξεζεί θακία δηαθνξά απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα 

θαηαβιεζεί ην 100% ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

ρεηηθά κε ηελ πιεξσκή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/13. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ν 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ - 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΑΗ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα δχν (2) κήλεο  Κακία ζχκβαζε δελ δχλαηαη λα ππνγξαθεί 

πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015 θαη ηελ ςήθηζε ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ν 

ΚΤΡΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ή ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη αξρίδεη απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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Παξάηαζε πξνζεζκίαο παξάδνζεο κπνξεί λα δνζεί κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ κε 

πξφηαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξαδνζεί κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή εθηφο απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο (άξζξν 27 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο απφθαζεο) θαη 

πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο ίδηαο 

Τπνπξγηθήο απφθαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ, απφ ην άξζξν 27 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ 

ρξφλνπ παξάηαζεο, 2.5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ρξφλνπ παξάηαζεο 

πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. 

β) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 1/2, 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ εηδψλ, ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, παξέρεηαη ζ' 

απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα είδε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζε βάξνο ηνπ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά 

πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξερφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. 

Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

καηαηψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο θφξησζεο - 

παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ 

νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ν 

ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΩΣΟΤ 
Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

νξίζζεθε γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 

απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ 

θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε κέζα ζην ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 27 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο απφθαζεο. 

 Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε 

ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
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αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

35 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο απφθαζεο  

 

ΑΡΘΡΟ 22ν 

ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη, ηέιε, θεξχθεηα δηθαηψκαηα, έμνδα δεκνζίεπζεο 

ηεο αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο, ραξηφζεκα, θαζψο θαη 

θξαηήζεηο α) 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ., νη επηβαιιφκελεο θξαηήζεηο απφ θφξνπο, ηέιε, 

δηθαηψκαηα, β) 0,30% ππέξ ηνπ Σακείνπ Αξσγήο ησλ Τπαιιήισλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο  γ) 0,25% ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, δ) Φφξνο Δηζνδήκαηνο 4% βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιεθζνχλ 

ζηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ αλάδνρν ηηκή. Οη θξαηήζεηο κε ηα ζηνηρεία α΄, β΄ θαη 

γ΄ ππφθεηληαη ζε αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 2,4% 

 

ΑΡΘΡΟ 23ν 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ, 

πεξίιεςε δε απηήο ζα δεκνζηεπζεί  ζε δχν (2) νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, κία (1) 

εκεξήζηα ηνπηθή θαη κία (1) εβδνκαδηαία ηνπηθή , ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 

11389/93 Τπνπξγηθή απφθαζε, θαζψο θαη ην Ν. 3548/07,  θαζψο θαη ζην 

«Σεχρνο δηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.2741/99.  

Αληίγξαθν ηεο πην πάλσ πεξίιεςεο ζα απνζηαιεί πξνο ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο 

νξγαλψζεηο πξνο ηνηρνθφιιεζε. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

κειέηεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζεξρφκελνη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην 

Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ & Πξνκεζεηψλ (Γεκαξρείν Σαλάγξαο, 

Πακ. Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο, ηει.: 2262351143). 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 312/2015 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ 1.  ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

2. ΚΑΝΝΔΛΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 

 

 

3. ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
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4. ΚΟΤΡΟΤΣΟ ΜΙΥΑΗΛ  

 

 

5. ΥΡΗΣΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΗ Ο.Δ. 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ  
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