
                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ              Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 9501 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 96/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
             οργάνων παιδικής χαράς 2012» προϋπολογισµού € 44.280,00 µε το Φ.Π.Α. 
 
     Από το πρακτικό της 14ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 06 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8839 / 01.06.2012 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9)  µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 

          
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος                      1.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος        
2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος)  2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος                     
3.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό Μέλος                                     3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος   
4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος    

 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                                   
6.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος  
         
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το τρίτο (3ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

 

 

  Από την ∆/νση Οικονοµικής Υπηρεσίας (Τµήµα Προµηθειών), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω 
εισήγηση: 
 
    Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθµ. µελέτης 
27/2012) του διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 2012» προϋπολογισµού  
€ 44.280,00 µε το Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την έγκρισή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α. 11389/93 περί  ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και επίσης τις σχετικές του 
άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
 
   Η εν λόγω µελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.   27/2012 
    ∆ΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
    ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ  2012 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                   ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 2012 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 44.280,00€ ( σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα 
ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%, αντιµετωπίζεται η προµήθεια  οργάνων παιδικής χαράς σε 
χώρους παιδικών χαρών του ∆ήµου.  

Τα υπό προµήθεια είδη θα είναι καινούργια και θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σε χώρους παιδικών 
χαρών του ∆ήµου µας. Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της τοποθέτησης, ενώ θα προχωρήσει στις 
απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης ή µετατόπισης  υπαρχόντων οργάνων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών, αναφέρονται στο άρθρο 3 της 
«ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 

Η  εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει  µε πρόχειρο διαγωνισµό. 

Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2012 του ∆ήµου 
Πετρούπολης, µε  Κ.Α.  70-6699.0051     και το ύψος της ανέρχεται σε   # 44.280,00 € # (σαράντα τέσσερις 
χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. 
 

        

   Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 

Πετρούπολη  30 / 4 / 2012             Πετρούπολη  30 / 4 / 2012 
        Η συντάξασα                                                        Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆Π 
 
 
 
 
       Σ. ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ                                    Β. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                   ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 2012 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 
                                  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΕISOΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πολυσύνθετο όργανο 
πολλαπλών 

δραστηριοτήτων  

τεµάχιο 1 24.000,00 24.000,00 

2 Σύνθετο συγκρότηµα 
παίδων 

  1 12.000,00 12.000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ       
∆ΑΠΑΝΗΣ 

36.000,00 

        ΦΠΑ 23% 8.280,00 

        ΣΥΝΟΛΟ       44.280,00 

 
 
 
 
 
 

   Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 

 Πετρούπολη  30 / 4 / 2012             Πετρούπολη  30 / 4 / 2012 
        Η συντάξασα                                                        Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆Π 
 
 
 
 
       Σ. ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ                                    Β. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                   ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 2012 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
Προµήθεια σύνθετου µεταλλικού συγκροτήµατος, αποτελούµενου από: 
µεταλλικό σκελετό, πλατφόρµες,  πλευρικά προστατευτικά από πολυαιθυλένιο, σκάλα ανόδου, τσουλήθρα 
απλή, τσουλήθρα σπειροειδής, τσουλήθρα κυµατοειδής, αναρρίχηση και στέγες.  
Τιµή ολογράφως : Είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ 
Τιµή αριθµητικώς: 24.000, 00 € 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο 
Προµήθεια σύνθετου συγκροτήµατος , αποτελούµενου από: 
µεταλλικό σκελετό, πλατφόρµες,  πλευρικά προστατευτικά, µεταλλική αναρρίχηση - σκάλα ανόδου, τσουλήθρα 
απλή, σπειροειδής τσουλήθρα, κάθετη αναρρίχηση από πολυαιθυλένιο και στέγες 
Τιµή ολογράφως : ∆ώδεκα χιλιάδες ευρώ 
Τιµή αριθµητικώς:  12.000,00 € 
 
 

                       Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 

Πετρούπολη  30 / 4 / 20112           Πετρούπολη  30 / 4 / 2012 
 Η συντάξασα                                                             Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆Π 

 
 
 
 
                         Σ. ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ                                                       Β. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                   ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 2012 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
                                                                                                 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρον 1ον 
Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς Η παρούσα 
προµήθεια θα καλύψει ανάγκες των παιδικών χαρών του ∆ήµου Πετρούπολης. 

 

Άρθρον 2ον 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η παραπάνω προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Της υπ' αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β’/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: ’’Ενιαίος κανονισµός      
            προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης’’,  
β) Του Ν 3463/06 ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
γ) Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.95) µε θέµα: ’’Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων’’, 
δ) Του Νόµου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) µε θέµα: ’’∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ και 
 

Άρθρον 3ον 
Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Η ∆ιακήρυξη  
β) Ο Προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), 
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός (της µελέτης),  
δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ε) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
στ)     Το περιγραφικό τιµολόγιο, 
ζ) Η Τεχνική περιγραφή της προµήθειας.  
 

Άρθρον 4ον 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η  εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε διαδικασία, πρόχειρου διαγωνισµού, δια υποβολής σφραγισµένων 
προσφορών, κατόπιν δηµόσιας προσκλήσεως. Το κριτήριο επιλογής είναι η πιο συµφέρουσα προσφορά. 

 

Άρθρον 5ον 
Εγγύηση συµµετοχής 

 
1. Η εγγύηση συµµετοχής, σε περίπτωση διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιµής του προσφερόµενου είδους στον ενδεικτικό προϋπολογισµό  
και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου είσπραξης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης. 
2. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, µε ποινή µη αποδοχής της συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν µπορεί να 
είναι µικρότερος των τριών (3) µηνών (συν – πλην δύο ηµερών), από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
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Άρθρον 6ον 
Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να 
έλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) 
ηµερών, για την υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει κατά το άρθρο 7, εγγύηση για την καλή εκτέλεση 
αυτής.  
 

Άρθρον 7ον 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται n 
σύµβαση, δίνεται δε µε εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 
υπ’ αριθµ. 11389/93 ΥΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής.  

2. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, µε ποινή µη υπογραφής της σύµβασης, δεν µπορεί να είναι µικρότερος 
των δύο ετών (συν – πλην δύο ηµερών) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

Άρθρον 8ον 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, καθορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού προµήθειας. ∆υνατότητα παράτασης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της 
παρ.2 του άρθρου 27 της υπ΄ αριθµ. 11389/93 ΥΑ, µπορεί να δοθεί το πολύ έως δέκα (10) ηµερολογιακές 
ηµέρες.  
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε προηγουµένως, ορίζεται 
ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 33 της υπ΄ αριθµ. 11389/93 ΥΑ.  

Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν  εκεί που θα ορίσει ο ∆ήµος. 
 

Άρθρον 9ον 
Έκπτωση του αναδόχου 

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παραδόσεως του υπό προµήθεια είδους ή εάν 
ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ’ αριθµ. 11389/93 ΥΑ.  

 

Άρθρον 10ον 
Πληµµελής κατασκευή 

Εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραδοθέντος είδους δεν είναι σύµφωνα µε αυτά που προδιαγράφονται 
στη µελέτη προµήθειας και τα οποία αποτελούν συµβατική υποχρέωση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 
αντικαταστήσει αυτό µε άλλο που να εκπληρώνει τις προδιαγραφές ή να προβεί στις απαραίτητες εκείνες 
ενέργειες που θα άρουν την παραπάνω ασυµφωνία, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.  
 

Άρθρον 11ον 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

1. Ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ και 4% για 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
εξόφλησης της σχετικής Προµήθειας βαραίνει τον ανάδοχο. 
2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
 

Άρθρον 12ον 
Τελικός εξοφλητικός λογαριασµός 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την έκδοση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος το οποίο θα εκδοθεί µετά 
την προσωρινή παραλαβή της προµήθειας και θα εξοφληθεί από την αρµόδια οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Πετρούπολης. 
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Άρθρον 13ον 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή της προµήθειας, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου παρουσία του 
αναδόχου ή εκπροσώπου του. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανοµένων υλικών και την 
αντικατάστασή τους ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σηµεία στα οποία πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της οριζόµενης (από 
την ίδια την επιτροπή) προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του και τα συµφέροντά του τρόπο.  
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας του 
αναδόχου.  
Όταν περάσει ο συµβατικός χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης ενεργείται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή ή τυγχάνει εφαρµογή η παρ.3 του άρθρου 
29 της υπ' αριθµ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή). 
 
           

                      Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 

Πετρούπολη  30 / 4 / 2012           Πετρούπολη  30 / 4 / 2012 
 Η συντάξασα                                                             Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆Π 

 
 
 
 
                          Σ. ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ                                                      Β. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                   ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 2012 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρον 1ον 
Αντικείµενο της συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς. Η παρούσα 
προµήθεια θα καλύψει ανάγκες των παιδικών χαρών του ∆ήµου Πετρούπολης. 

 

Άρθρον 2ον 
Ισχύουσες διατάξεις 

Στη συγγραφή αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 
 

Άρθρον 3ον 
Τεχνικές προδιαγραφές  

Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να πληρούν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 
 

 
1. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΚΑΣΤΡΟΥ» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
∆ιαστάσεις οργάνου τουλάχιστον 8.000 Χ 8.000mm 
Το συγκρότηµα θα καλύπτει επιφάνεια 60-80 τµ, θα απαιτεί χώρο ασφαλείας 120-150τµ, και θα επιτρέπει την 
απασχόληση παιδιών ηλικίας 2-12 ετών. θα είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό και θα έχει µορφή 
κάστρου µε ανάγλυφη υφή πέτρας στα τµήµατα πολυαιθυλένιου, θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερεις (4) 
µεταλλικές πλατφόρµες οι οποίες θα είναι σε ύψη από 1 έως 2 µ. από το έδαφος, δυο (2) στέγες στρογγυλές ή 
πολυγωνικές οι κορυφές των οποίων θα είναι τουλάχιστον 6 µ. από το έδαφος, µια (1) σπειροειδή τσουλήθρα 
ύψους 2µ., δυο (2) κυµατοειδής ή µια (1) διπλή κυµατοειδή τσουλήθρα ύψους 1,5µ., και τουλάχιστον µια (1) 
απλή τσουλήθρα ύψους 1µ. Επίσης θα περιλαµβάνει τουλάχιστον µια (1) σκάλα ανόδου και µια ελλειψοειδή 
αναρρίχηση ανόδου από πολυαιθυλένιο µε οπές συγκράτησης χεριών και ποδιών. Επίσης, είσοδοι σε 
τσουλήθρες, κουπαστές και προστατευτικά πολυαιθυλενίου θα έχουν ανάγλυφη υφή πέτρας. 
 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆ΗΣ:   Θα είναι κατασκευασµένη από διπλό τοίχωµα πολυαιθυλένιου πάχους 
τουλάχιστον 6χιλ. και βαµµένη µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία 
σύµφωνα µε τα ΙSΟ 105 Β05. ∆ιαστάσεις: ύψος 2µ, εσωτερικό πλάτος τσουλήθρας 44-48εκ. ύψος πλευρικών 
τοιχωµάτων επιφάνειας ολίσθησης τουλάχιστον 
14εκ., η γωνία κλίσης δεν θα υπερβαίνει τις 40 µοίρες και η γωνία εξόδου θα είναι 90 µοίρες σε σχέση µε την 
πλατφόρµα. Ο πυλώνας θα είναι τοποθετηµένος κάθετα στο κέντρο της σπειροειδούς τσουλήθρας µε την 
κορυφή του συνδεδεµένη στην επέκταση της πλατφόρµας και τη βάση του πακτωµένη στο έδαφος µε 
σκυρόδεµα σε βάθος τουλάχιστον 50εκ. Η κουπαστή εισόδου στην τσουλήθρα θα αποτελείται από δεξιά, 
αριστερά και επάνω τµήµατα διπλού τοιχώµατος από πολυαιθυλένιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 
είσοδος στην τσουλήθρα. Τα τµήµατα αυτά θα συνδέονται µε την πλατφόρµα µε µεταλλικά κιγκλιδώµατα στην 
αριστερή και δεξιά πλευρά. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης τους µε την πλατφόρµα και τα µεταλλικά κιγκλιδώµατα θα 
καλύπτονται από πλαστικά καλύµµατα. 
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      ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣ:   θα είναι κατασκευασµένη από διπλό τοίχωµα πολυαιθυλένιου πάχους 
τουλάχιστον 6χιλ. και βαµµένη µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία σύµφωνα 
µε τα ΙSΟ 105 Β05. ∆ιαστάσεις: ύψος 1,5µ., εσωτερικό πλάτος τσουλήθρας 44-48εκ. ύψος πλευρικών τοιχωµάτων 
επιφάνειας ολίσθησης τουλάχιστον 14εκ., η γωνία κλίσης δεν θα υπερβαίνει τις 40 µοίρες και για την µείωση της 
ταχύτητας ολίσθησης στο τέλος της τσουλήθρας θα υπάρχει επίπεδο τµήµα µήκους τουλάχιστον 35εκ. θα υπάρχει 
κουπαστή εισόδου για να εξασφαλίζεται η ασφαλής είσοδος στην τσουλήθρα, η οποία θα είναι κατασκευασµένη 
από διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλένιο µε ανάγλυφη υφή πέτρας. Στη βάση της τσουλήθρας θα τοποθετηθούν δυο 
µεταλλικοί σωλήνες προκειµένου να επιτευχθεί η πάκτωση στο έδαφος µε σκυρόδεµα. 

      ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΠΛΗ: Θα είναι κατασκευασµένη από διπλό τοίχωµα πολυαιθυλένιου πάχους τουλάχιστον 6χιλ. 
και βαµµένη µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία σύµφωνα µε τα ΙSΟ 105 
Β05. ∆ιαστάσεις: ύψος 1µ., εσωτερικό πλάτος τσουλήθρας 44-48εκ. ύψος πλευρικών τοιχωµάτων επιφάνειας 
ολίσθησης τουλάχιστον 14εκ., η γωνία κλίσης δεν θα υπερβαίνει τις 40 µοίρες και για την µείωση της ταχύτητας 
ολίσθησης στο τέλος της τσουλήθρας θα υπάρχει επίπεδο τµήµα µήκους τουλάχιστον 30εκ. θα υπάρχει 
κουπαστή εισόδου για να εξασφαλίζεται η ασφαλής είσοδος στην τσουλήθρα, η οποία θα είναι κατασκευασµένη 
από διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλένιο µε ανάγλυφη υφή πέτρας. Στη βάση της τσουλήθρας θα τοποθετηθούν 
δυο µεταλλικοί σωλήνες προκειµένου να επιτευχθεί η πάκτωση στο έδαφος µε σκυρόδεµα. 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ: Θα είναι κατασκευασµένη από ενιαίο κοµµάτι µετάλλου και θα αποτελείται από τουλάχιστον 
τέσσερα σκαλοπάτια χωρίς να υπάρχουν κενά µεταξύ τους. Το ύψος των σκαλοπατιών θα κυµαίνεται µεταξύ 14-
27,5εκ. και το βάθος τους θα είναι έως 23εκ. Η σκάλα θα έχει µεταλλική χειρολαβή σε όλο το µήκος της ύψους 
τουλάχιστον 60εκ. Οι επιφάνειες θα είναι καλυµµένες από πλαστική επικάλυψη που θα αποτρέπει την τριβή και 
την διάβρωση 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ: Θα είναι κατασκευασµένη από διπλό τοίχωµα πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 6χιλ. και βαµµένη µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία 
σύµφωνα µε τα ΙSΟ 105 Β05. Το ύψος της θα είναι 1,5µ και στην επιφάνεια της θα έχει οπές συγκράτησης 
χεριών και ποδιών για την ασφαλή άνοδο των παιδιών. 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ:  Οι πλατφόρµες θα είναι κατασκευασµένες από διάτρητα µεταλλικά φύλλα µε πλαστική 
επικάλυψη που θα αποτρέπει την τριβή και την διάβρωση. Το σασί στήριξης θα είναι κατασκευασµένο από 
τετράγωνο προφίλ 20X40X20 χιλ. και θα υποστηρίζει τις πλευρές και το κέντρο της πλατφόρµας έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η ελαστικότητα της επιφάνειας της πλατφόρµας. 

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ : Θα είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο και βαµµένα µε χρώµα που 
αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία σύµφωνα µε τα ISO 105 Β05. θα έχουν ανάγλυφη υφή 
πέτρας που θα προσιδιάζει σε τοίχο κάστρου. 

ΣΤΕΓΕΣ:   Θα έχουν σχήµα κυκλικό ή πολυγωνικό µε εξωτερική διάµετρο 240-300εκ. και ύψος περίπου 140εκ. 
θα συνδέονται άµεσα µε τον µεταλλικό σκελετό του συγκροτήµατος και το ύψος µεταξύ πλατφόρµας και κάτω 
άκρου της στέγης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,8µ. 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ : Θα είναι κατασκευασµένος από µεταλλικούς σωλήνες 
διαφόρων διαµέτρων οι οποίοι θα συνδέονται µεταξύ τους µε συνδέσµους κατασκευασµένους από πολυαµίδιο 
µε µέθοδο ψεκασµού. Οι συνδέσεις θα είναι όλες λυόµενες και τα εξαρτήµατα θα έχουν οβάλ επιφάνειες χωρίς 
γωνίες. Οι µεταλλικοί σωλήνες του σκελετού θα είναι θερµογαλβανισµένοι ή βαµµένοι µε ηλεκτροστατική βαφή. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Όλα τα υλικά πρέπει να έχουν δυο (2) χρόνια εγγύηση και µετά την πάροδο αυτού του διαστήµατος 
να παρέχονται έναντι πληρωµής για πέντε (5) χρόνια. 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΚΑΣΤΡΟΥ» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ιαστάσεις οργάνου τουλάχιστον 5.000 Χ 4.000mm  
Το συγκρότηµα θα καλύπτει επιφάνεια 20-30 τµ, θα απαιτεί χώρο ασφαλείας 60-100τµ, και θα επιτρέπει την 
απασχόληση παιδιών ηλικίας 2-12 ετών. θα είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό και θα έχει µορφή 
κάστρου µε ανάγλυφη υφή πέτρας στα τµήµατα πολυαιθυλενίου, θα περιλαµβάνει τουλάχιστον δυο (2) 
µεταλλικές πλατφόρµες οι οποίες θα είναι σε ύψη από 1 έως 2 µ. από το έδαφος, µια (1) στέγη στρογγυλή ή 
πολυγωνική οι κορυφές της οποίας θα είναι τουλάχιστον 6 µ. από το έδαφος, µια (1) σπειροειδή τσουλήθρα 
ύψους 2µ., και µια (1) απλή τσουλήθρα ύψους 1µ. Επίσης θα περιλαµβάνει τουλάχιστον µια (1) µεταλλική 
αναρρίχηση-σκάλα ανόδου και µια κάθετη αναρρίχηση ανόδου από πολυαιθυλένιο. Επίσης, είσοδοι σε 
τσουλήθρες, κουπαστές και προστατευτικά πολυαιθυλενίου θα έχουν ανάγλυφη υφή πέτρας και να προσιδιάζουν 
σε µορφή προµαχώνα, τµήµατος κάστρου ή τµήµατος κάστρου µε παράθυρο. 
 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆ΗΣ:  Θα είναι κατασκευασµένη από διπλό τοίχωµα πολυαιθυλένιου πάχους 
τουλάχιστον 6χιλ. και βαµµένη µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία 
σύµφωνα µε τα ISO 105 Β05. ∆ιαστάσεις: ύψος 2µ, εσωτερικό πλάτος τσουλήθρας 44-48εκ. ύψος πλευρικών 
τοιχωµάτων επιφάνειας ολίσθησης τουλάχιστον 14εκ., η γωνία κλίσης δεν θα υπερβαίνει τις 40 µοίρες και η γωνία 
εξόδου θα είναι 90 µοίρες σε σχέση µε την πλατφόρµα. Ο πυλώνας θα είναι τοποθετηµένος κάθετα στο κέντρο 
της σπειροειδούς τσουλήθρας µε την κορυφή του συνδεδεµένη στην επέκταση της πλατφόρµας και τη βάση του 
πακτωµένη στο έδαφος µε σκυρόδεµα σε βάθος τουλάχιστον 50εκ. Η κουπαστή εισόδου στην τσουλήθρα θα 
αποτελείται από δεξιά, αριστερά και επάνω τµήµατα διπλού τοιχώµατος από πολυαιθυλένιο έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής είσοδος στην τσουλήθρα. Τα τµήµατα αυτά θα συνδέονται µε την πλατφόρµα µε 
µεταλλικά κιγκλιδώµατα στην αριστερή και δεξιά πλευρά. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης τους µε την πλατφόρµα και 
τα µεταλλικά κιγκλιδώµατα θα καλύπτονται από πλαστικά καλύµµατα. 
 
 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΠΛΗ  θα είναι κατασκευασµένη από διπλό τοίχωµα πολυαιθυλένιου πάχους τουλάχιστον 6χιλ. 
και βαµµένη µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία σύµφωνα µε τα ΙSΟ 105 
Β05. ∆ιαστάσεις: ύψος 1µ., εσωτερικό πλάτος τσουλήθρας 44-48εκ. ύψος πλευρικών τοιχωµάτων επιφάνειας 
ολίσθησης τουλάχιστον 14εκ., η γωνία κλίσης δεν θα υπερβαίνει τις 40 µοίρες και για την µείωση της ταχύτητας 
ολίσθησης στο τέλος της τσουλήθρας θα υπάρχει επίπεδο τµήµα µήκους τουλάχιστον 30εκ. θα υπάρχει 
κουπαστή εισόδου για να εξασφαλίζεται η ασφαλής είσοδος στην τσουλήθρα, η οποία θα είναι 
κατασκευασµένη από διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλένιο µε ανάγλυφη υφή πέτρας. Στη βάση της τσουλήθρας 
θα τοποθετηθούν δυο µεταλλικοί σωλήνες προκειµένου να επιτευχθεί η πάκτωση στο έδαφος µε σκυρόδεµα. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ : Θα  είναι κατασκευασµένη από µεταλλικό σωλήνα και θα 
αποτελείται από τουλάχιστον   τέσσερα   µεταλλικά   σκαλοπάτια-χειρολαβές   από   µεταλλικό σωλήνα, θα έχει 
ύψος 1 µ και οι επιφάνειες θα είναι καλυµµένες από πλαστική επικάλυψη που θα αποτρέπει την τριβή και την 
διάβρωση 
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ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ: Θα είναι κατασκευασµένη από διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλένιο 
πάχους τουλάχιστον 6χιλ. και βαµµένη µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει υποβληθεί σε δοκιµασία 
σύµφωνα µε τα ISO 105 Β05. Το ύψος της θα είναι 1µ και θα επιτρέπει στα παιδιά να φτάνουν σε απόσταση 
τουλάχιστον 10εκ. από την πλατφόρµα. 

 
   ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
 

Οι πλατφόρµες θα είναι κατασκευασµένες από διάτρητα µεταλλικά φύλλα µε πλαστική επικάλυψη που θα 
αποτρέπει την τριβή και την διάβρωση. Το σασί στήριξης θα είναι κατασκευασµένο από τετράγωνο προφίλ 
20X40X20 χιλ. και θα υποστηρίζει τις πλευρές και το κέντρο της πλατφόρµας έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
ελαστικότητα της επιφάνειας της πλατφόρµας. 

 
ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
 
θα είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο και βαµµένα µε χρώµα που αποτρέπει το ξεθώριασµα και έχει 
υποβληθεί σε δοκιµασία σύµφωνα µε τα ISO 105 Β05. θα έχουν ανάγλυφη υφή πέτρας που θα προσιδιάζει σε 
τοίχο κάστρου. 
 
ΣΤΕΓΕΣ 
 
θα έχουν σχήµα κυκλικό ή πολυγωνικό µε εξωτερική διάµετρο 240-300εκ. και ύψος περίπου 140εκ. θα 
συνδέονται άµεσα µε τον µεταλλικό σκελετό του 
συγκροτήµατος και το ύψος µεταξύ πλατφόρµας και κάτω άκρου της στέγης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,8µ. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Θα είναι κατασκευασµένος από µεταλλικούς σωλήνες διαφόρων διαµέτρων οι οποίοι θα συνδέονται µεταξύ 
τους µε συνδέσµους κατασκευασµένους από πολυαµίδιο µε µέθοδο ψεκασµού. Οι συνδέσεις θα είναι όλες 
λυόµενες και τα εξαρτήµατα θα έχουν οβάλ επιφάνειες χωρίς γωνίες. Οι µεταλλικοί σωλήνες του σκελετού θα είναι 
θερµογαλβανισµένοι ή βαµµένοι µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
 

Άρθρον 4ον 
Εγγύηση καλής λειτουργίας – εξασφάλιση ανταλλακτικών 
1. Με ποινή αποκλεισµού της προσφοράς η εγγύηση καλής λειτουργίας των παραδοθέντων ειδών δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη των 2 (δύο) ετών.    
2. Ο προσφέρων θα πρέπει να αναλάβει την υποστήριξη σε προµήθεια ανταλλακτικών, επί πληρωµή (εκτός 

από το χρονικό διάστηµα που καλύπτει η εγγύηση). Το χρονικό διάστηµα της παραπάνω υποστήριξης δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο των 8 (οκτώ) ετών. Το ύψος στις τιµές των ανταλλακτικών (και των εργασιών), 
όπως και η τυχόν έκπτωση στις παραπάνω τιµές, θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.  

Τα ανωτέρω (εγγύηση καλής λειτουργίας και διαθεσιµότητα ανταλλακτικών) θα δηλώνονται εγγράφως από τον 
κατασκευαστή και τον προµηθευτή των υπό προµήθεια ειδών. 
 
 

Άρθρον 5ον 
Άλλοι όροι 

1. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή ανάρτηση υπό προµήθεια ειδών και την σταθερότητα των 
κατασκευών είναι ο προµηθευτής. 

2. Ο προµηθευτής θα λάβει και τις προβλεπόµενες προφυλάξεις ασφάλειας του προσωπικού του. 
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Άρθρον 6ον 

Επιπρόσθετες εργασίες 
      Αν κατά την παραλαβή βρεθεί κάποιο είδος ή υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύµβασης ή των 
τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφερόµενων ειδών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι 
δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιµο για χρήση, ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς 

καµία αποζηµίωση να προβεί σε αντικατάσταση µέσα σε προθεσµία που θα ορίσει η επιτροπή. 

 

Άρθρον 7ον 
Άλλες υποχρεώσεις 
      Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά, παράδοση και 
τοποθέτηση των υπό προµήθεια ειδών, στις παιδικές χαρές του ∆ήµου Πετρούπολης που αναφέρονται στην 
τεχνική έκθεση. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει µέχρι της παράδοσης των υπό προµήθεια 
ειδών. 
 

   

                      Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 

Πετρούπολη  30 / 4 / 2012           Πετρούπολη  30 / 4 / 2012 
 Η συντάξασα                                                             Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆Π 

 
 
 
 
                           Σ. ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ                                                       Β. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης Κοτσαµπάς Θωµάς, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό δια 

σφραγισµένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προµήθειας οργάνων παιδικής χαράς 2012. 
 
 

Άρθρον 1ον 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78) την 22α Ιουνίου 2012, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ. έως 11: 00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
 
 

Άρθρον 2ον 
Ισχύουσες διατάξεις 

Ο διαγωνισµός και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1) Της υπ αριθµ.11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα : 
«Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» και των 
σχετικών µε την προηγούµενη ερµηνευτικών εγκυκλίων. 
2) Του Ν 3463/2006(ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006) «∆ήµων και Κοινοτήτων ». 
3) Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α 1.2.95) µε θέµα : «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων », 
4) Του Νόµου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) µε θέµα: «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και 
5) Της αριθµ. Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) µε θέµα: «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του 
Ν.2286/95»  
 
 

Άρθρον 3ον 
Συµβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτήν, κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισµού, 
β.   Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπ’ προµήθεια ειδών, 
γ.   Ο προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), 
δ.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης, 
δ.   Το περιγραφικό τιµολόγιο, 
ε.    Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
στ.  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ζ.    Η Τεχνική περιγραφή της προµήθειας (Τεχνική έκθεση). 

    Τα παραπάνω στοιχεία –εκτός του γ) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου –περιέχονται 
στην υπ αριθµ.27/2012 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει θεωρηθεί από την 
Προϊσταµένη της εν λόγω Υπηρεσίας. 
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Άρθρον 4 ον 
Προϋπολογισµός-χρηµατοδότηση  προµήθειας 

Η  προµήθεια προϋπολογίστηκε σε 44.280,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012 µε Κ.Α 70-6699.0051  

 
Άρθρον 5ον 

Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 
Ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας θα καθοριστεί µετά από συνεννόηση του αναδόχου της προµήθειας µε 

την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε θέση να καλύψει µέσα σε τριάντα  
(30) ηµερολογιακές ηµέρες, την παραπάνω προµήθεια ή το τµήµα της προµήθειας που θα ζητηθεί από την 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου  
 

Άρθρον 6 ον 
Εγγυήσεις 

1. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υπ΄αριθµ.11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης, ορίζεται σε ποσό 5% επί της τιµής του προσφερόµενου είδους στον προϋπολογισµό µελέτης 
(χωρίς  τον ΦΠΑ). 

2. Η προηγούµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου 
προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) µήνες από την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η 
σύµβαση (µε το ΦΠΑ). 
 

Άρθρον 7 ον 
Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά µε το διαγωνισµό, προσερχόµενοι στο Γραφείο 
προµηθειών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον κ. Πέγκα 
Γιώργο στο τηλέφωνο 213/2024409 (fax 210/5019477). 
 

Άρθρον 8 ον 
∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται ατοµικές ή εταιρικές εµπορικές επιχειρήσεις. 
 

Άρθρον 9 ον 
Φάκελος προσφοράς 

1. Η προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

            α.   Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 
            β.   Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον 

              διαγωνισµό της προµήθειας 
            γ.   Ο αριθµός της διακήρυξης 
            δ.   Το αντικείµενο της προµήθειας 
            ε.   Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

στ. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 
3.   Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, µε ποινή απαράδεκτου της προσφοράς, 

όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία  
 και ειδικότερα:  

      3.1. Γραµµάτιο κατάθεσης ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον πρόχειρο  διαγωνισµό.  
            3.2. Εξουσιοδότηση (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόµο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της 

προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών ως και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

      3.3. Ασφαλιστική ενηµερότητα για τους εργαζόµενους στην επιχείρηση 
      3.4. Αντίγραφο εγγραφής στο προσήκων επιµελητήριο. 
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          3.5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης (µε τα 
των παραρτηµάτων της) και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

          3.6. Σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς  και τα λοιπά στοιχεία του 
εξωτερικού φακέλου και ενδεικτικά θα  
                     περιέχει: 

- Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική 
- ∆ήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης 
- Αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο δεν θα  
   έχουν  συµπληρωθεί οικονοµικά στοιχεία 
- Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία του προσφερόµενου µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 
  Σηµείωση:   Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 

όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

         3.7.     Σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Στην τιµή της 
προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφερόµενων ειδών, ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί, καθώς και 
όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η προσφερόµενη τιµή για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Πέρα 
της τιµής προσφοράς ουδεµία διευκρίνιση επιτρέπεται να αναγραφεί στα έντυπα.. Η προσφερόµενη 
συνολική τιµή αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύει η 
ολογράφως αναγραφόµενη τιµή. Ουδεµία διόρθωση επιτρέπεται της προσφερόµενης τιµής µονάδος ή 
της συνολικής δια σβησίµατος εκτός αν αυτή µπορεί να γίνει µε διαγράµµιση και οπωσδήποτε 
µονογραµµένη. Με ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, η προσφερόµενη συνολική τιµή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει την τιµή που αναφέρεται στον προϋπολογισµό της µελέτης (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ).          

             3.8. Εφόσον τα περιεχόµενα των νοµιµοποιητικών εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται 
χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά.  

 
Άρθρον 10 ον 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα 

που ορίζεται στο 1ο άρθρο της παρούσας. 
2. Ο καταθέτων την προσφορά κάποιου διαγωνιζόµενου, εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο κατά νόµου 

εκπρόσωπος του διαγωνιζόµενου, πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση για την επίδοση του φακέλου 
της προσφοράς και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. Οι σφραγισµένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δηµόσια, στον παραπάνω χρόνο, προκειµένου να 
παραλάβει τους φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που περιλαµβάνεται η προσφορά, 
εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου επίδοσή της , αναγράφεται ο αύξων 
αριθµός του. Ο ίδιος αριθµός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε 
περίπτωση µη αποδοχής κάποιας προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. 
Όταν παρέλθει ο χρόνος παραλαβής η παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε 
και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά. 

4.  Με τη ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή 
µεταγενέστερης προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την 
διακήρυξη οριζόµενης ώρας λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
και µετά την ώρα αυτή.  

5. Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικώς γίνονται αποδεκτές εφόσον φτάσουν στον ∆ήµο 
ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα. Αυτές 
οι προσφορές αριθµούνται πρώτες από την αρµόδια επιτροπή.  
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6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο 
όταν ζητούνται από την αρµόδια για τον διαγωνισµό επιτροπή του ∆ήµου. 

 
 

Άρθρον 11 ον 
Εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται 
ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   
 

 
Άρθρον 12 ον 

Αποσφράγιση προσφορών 
Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια. Η επιτροπή 

αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο καθώς και τον φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς κάθε 
διαγωνιζόµενου, σύµφωνα µε τη σειρά παραδόσεως. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο από τα µέλη της επιτροπής, καθώς και ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι που περιέχουν την οικονοµική προσφορά παραµένουν 
σφραγισµένοι αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ’ αυτούς ο αύξων αριθµός του διαγωνιζόµενου και 
παραδίδονται στην Υπηρεσία προς φύλαξη. Όταν καταγραφούν τα δικαιολογητικά όλων των 
προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται 
µυστική. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ηµεροµηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους µε σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί σε αυτούς 
δια τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή τηλεγραφήµατος. Αντίγραφο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 

 
Άρθρον 13 ον 

Κριτήρια αξιολόγησης 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής για τις 

έγκυρα τεχνικά προσφορές. 
 

Άρθρον 14 ον 
∆ιαδικασία αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών, από την επιτροπή , θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια : 
1. Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τους γενικούς όρους της διακήρυξης και 

υποχρεωτικές προδιαγραφές που ρητά αναφέρονται σε αυτή. 
2. Τεχνική αξιολόγηση των υπολοίπων προσφορών.  
3. Άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών σε δηµόσια συνεδρίαση για τους διαγωνιζόµενους που 

δεν έχουν αποκλειστεί. 
4. Απόρριψη των προσφορών που δεν συµφωνούν µε τους γενικούς οικονοµικούς όρους της 

διακήρυξης. 
5. Κατάρτιση καταλόγου µε κατάταξη των προσφορών σύµφωνα µε την προσφερόµενη τιµή σε 

φθίνουσα σειρά. 
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Άρθρον 15 ον 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
Ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας διενέργειας 
του διαγωνισµού υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 
 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην 
αρµόδια για τη ∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά. 

 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
 προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν  
 γίνονται δεκτές.  

 
Άρθρον 16 ον 

Αποτέλεσµα διαγωνισµού – Κρίση αποτελεσµάτων 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή 

του προς την Οικονοµική Επιτροπή προτείνει σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις: 
(α) Την κατακύρωση της προµήθειας 
(β) Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Στην α) περίπτωση, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, 

εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 
Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Στην (β) περίπτωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 της υπ’ αριθµ. 
11389/93 Υ.Α.. 

 
Άρθρον 17 ον 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 
  Στον διαγωνιζόµενο ή στους διαγωνιζόµενους που έγινε κατακύρωση της προµήθειας 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 24 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α.. 
  Οι υπόλοιποι διαγωνιζόµενοι λαµβάνουν γνώση µε βάση τα καθοριζόµενα στην νοµοθεσία. 
 

 
Άρθρον 18 ον 

Σύµβαση 
  Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι 

υποχρεωµένος να έλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της συµβάσεως και να καταθέσει κατά το 
άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η σύµβαση της προµήθειας συντάσσεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α., καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
παρούσης διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους µε τα παραπάνω. 

Εκ µέρους του φορέα προκήρυξης, η σύµβαση θα υπογραφεί από τον ∆ήµαρχο. 
 
 
 
 

-18- 



Άρθρον 19 ον 
Κυρώσεις εκπρόθεσµης παράδοσης 

Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης της προµήθειας, όπως καθορίστηκε 
σε προηγούµενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο33 της υπ’ 
αριθµ. 11389/93 Υ.Α.. 

Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 της παραπάνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

 
Άρθρον 20 ον 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή της προµήθειας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου παρουσία 

του αναδόχου ή εκπροσώπου του. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συµβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανοµένων 
ειδών και την αντικατάστασή τους ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σηµεία στα οποία πρέπει να 
επέλθουν βελτιώσεις. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της 
οριζόµενης (από την ίδια την επιτροπή) προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών 
σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου κατά τον προσφερόµενο για τις ανάγκες του και τα 
συµφέροντά του τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
προµήθειας του αναδόχου. 

Όταν περάσει ο συµβατικός χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης ενεργείται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή ή τυγχάνει 
εφαρµογής η παρ.3 του άρθρου 29 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή). 

 
Άρθρον 21 ον 

Παράδοση ειδών 
Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 
Άρθρον 22 ον 

Εξοφλητικός λογαριασµός 
Ο εξοφλητικός λογαριασµός (ΧΕΠ) θα εκδοθεί άµεσα, σύµφωνα µε τις παραδόσεις των ειδών, από 

την αρµόδια επιτροπή και θα εξοφληθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Σε περίπτωση τµηµατικής παράδοσης των ειδών, εκδίδονται τα αντίστοιχα χρηµατικά εντάλµατα 

πληρωµών (ΧΕΠ) σύµφωνα µε τις παραδόσεις των ειδών, τα οποία θα εξοφλούνται από την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πετρούπολης. 

 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή 
της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου 
πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

Άρθρον 23 ον 
∆ιαφορές διακήρυξης – Νοµοθεσίας 

Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νοµοθεσία 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 
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Άρθρον 24 ον 
Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθµ. 27/2012 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Πετρούπολης. 

 
Άρθρον 25 ον 

∆ηµοσίευση της παρούσης 
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην νοµοθεσία. 

 
 
                                                                                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                                                ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 
 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης του 
προαναφερόµενου διαγωνισµού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
 
    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2.- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων¨. 
3.- Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β’/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: ’’Ενιαίος 

 κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης’’ και των σχετικών µε την προηγούµενη  
 ερµηνευτικών εγκυκλίων. 

4.- Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.95) µε θέµα: ’’Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
      συναφών θεµάτων’’, 
5.- Του Νόµου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) µε θέµα: ’’∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
     ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ και 
6.- Της αριθµ. Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) µε θέµα: «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες   
      σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16)  
      του Ν.2286/95»  
7.- Την αριθµ. 27/2012 µελέτη, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προαναφερόµενης προµήθειας και  
     τους σχετικούς όρους διακήρυξης 
8.- Tην εξειδικευµένη πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου τρέχοντος  
     οικονοµικού έτους και θα βαρύνει τον Κ.Α.:70-6699.0051 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς  
     2012» και εγγεγραµµένη πίστωση € 45.000,00 
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την αριθµ. 27/2012 µελέτη και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού που αφορά την  «Προµήθεια 
οργάνων παιδικής χαράς 2012» προϋπολογισµού € 44.280,00 µε το Φ.Π.Α. όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 96/2012.  
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Λάππας Θ., Ζορµπά Α.,                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πουλογιαννοπούλου Β., Βενέτη Ε.,                                       
Σίµος Ε.,         

                                                                      ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ    
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