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Προµήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων, 

απαραίτητων για την πιστοποίηση των 

παιδικών χαρών του ∆ήµου  

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η µελέτη αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινης 
περίφραξης  σε υφιστάµενες  παιδικές χαρές στο ∆ήµο Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού 38.737,62 €.  Οι παιδικές χαρές που πρόκειται να 
περιφραχτούν  βρίσκονται στην ∆.Ε. Καλαµάτας και συγκεκριµένα: 
α) στο αναψυκτήριο, πάρκο σιδηροδρόµων, πλατεία Ελευθερίας.   
     Η εν λόγω µελέτη συντελείτε στα πλαίσια γενικότερου 
προγράµµατος συνολικής αναβάθµισης και πιστοποίησης των 
παιδικών χαρών, σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές και απαιτήσεις 
που ορίζονται µε την Απόφαση ΥΠΕΣ-Αριθµ. 28492/11.05.2009 του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
       Τα χαρακτηριστικά της προµήθειας αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της µελέτης. Η ξύλινη περίφραξη που θα προτείνουν οι 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να είναι όµοια ή παρόµοια 
µε τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.  

Η προµήθεια θα γίνει µε ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισµό µε 
συµπλήρωση τιµολογίου µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές 
σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή ανά είδος 

Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει αν είναι πιστοποιηµένα 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 
1176.  
      Η ξύλινη περίφραξη καθώς και η πόρτα ξύλινης περίφραξης δεν 
πρέπει να δηµιουργεί κίνδυνο παγίδευσης κεφαλής ή λαιµού όπως 
αυτός περιγράφεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 

Η τοποθέτηση του εξοπλισµού θα γίνεται από συνεργεία του 
αναδόχου σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας και µε όσα απαιτούν 
τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 µε ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την θεµελίωση αυτών και την σύνδεση των επιµέρους 
µερών του εξοπλισµού. 

Η συγκεκριµένη προµήθεια δεν χρειάζεται ένταξη στο Ενιαίο 
Πρόγραµµα Προµηθειών γιατί όπως φαίνεται στον προϋπολογισµό 
της µελέτης κανένας από τους κωδικούς αριθµούς που 
χρησιµοποιούνται δεν περνάει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. 
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Η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση 11389/23-03-1993). Η προµήθεια 
έχει πίστωση 38.775,75 € και είναι ενταγµένη στον προϋπολογισµό 
του οικονοµικού έτους 2014 χρεώνεται σε βάρος της πίστωσης µε 
Κ.Α. 35.7135.08 και χρηµατοδοτείται από ∆.Π. 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/10/2014 

                     
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μ.SC ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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απαραίτητων για την πιστοποίηση των 

παιδικών χαρών του ∆ήµου  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η ξύλινηπερίφραξη  που προτείνετε  θα έχει τις παρακάτω 
τεχνικές περιγραφές ή όµοιες τους  και ισοδύναµες αυτών. (Οι 
διαστάσεις που αναφέρονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές, αλλά 
δεν µπορούν να υπάρχουν µεγάλες αποκλείσεις στα 
προσφερόµενα είδη 
 
 

1. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. 
Η περίφραξη κατασκευάζεται από 2 ξύλινες δοκούς κυκλικής 

διατοµής οι οποίες είναι η βάση της και είναι διατοµής Φ100 mm και 
ύψους 1330 mm (για πάκτωση) ή 970mm (για βίδωµα σε βάση). Οι 
δύο κολώνες ενώνονται µεταξύ τους µε 2 οριζόντιες δοκούς 
διατοµής Φ60 mm και µήκους 3000 mm. Για την καλύτερη 
συγκράτηση της όλης κατασκευής οι δύο οριζόντιοι δοκοί 
‘’φωλιάζουν’’ µέσα στις βάσεις χάρη στην κατεργασία που έχουν 
υποστεί. Τέλος, για την κάλυψη του κενού που δηµιουργείται µεταξύ 
των δύο οριζόντιων δοκών χρησιµοποιούνται κολωνάκια µισής 
κυκλικής διατοµής Φ60 (1/2) mm και µήκους 900 mm. Τα 
κολωνάκια τοποθετούνται κάθετα και το κενό που δηµιουργείται είναι 
περίπου 85-120 mm. Η περίφραξη πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 
330 mm ή αγκυρώνεται µε µεταλλικές βάσεις σε υπόβαση από 
τσιµέντο. Για την καλύτερη αντοχή των ξύλων από τις καιρικές 
συνθήκες όλες οι ενώσεις γίνονται µε νοβοπανόβιδες ΙΝΟΧ. 

Η ξυλεία που χρησιµοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων 
που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Ο εµποτισµός 
γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου ( vacuum-pressure-
vacuum 

Η ξυλεία πριν τον εµποτισµό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία 
κάτω από 18%. 

Το TANALITH E 3492  χρησιµοποιείται στον εµποτισµό µε την 
µορφή διαλύµατος συγκέντρωσης 35 g/l .Η παρασκευή και η 
αποθήκευση του διαλύµατος καθώς επίσης και ο εµποτισµός γίνεται 
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν 
ξεπερνά τους 40ο C .Το κατάλληλο εύρος θερµοκρασίας που είναι 
µεταξύ 5ο και 30ο C , επιτυγχάνεται µε την τεχνητή θέρµανση της 
δεξαµενής. Το διάλυµα πριν τον εµποτισµό υφίσταται ανάδευση ώστε 
κατά την εφαρµογή του στο ξύλο να είναι οµοιογενές µε όλα τα 
συστατικά του. 
Τιµή µαζί µε την τοποθέτηση: 42 € ανά τρέχον µέτρο χωρίς ΦΠΑ 
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2. Πόρτα ξύλινη περίφραξης 
Πόρτα ξύλινης περίφραξης. Η πόρτα θα είναι δίφυλλη 

ανοιγόµενη όπου το πλαίσιο διαστάσεων του κάθε ανοίγµατος θα 
είναι διαστάσεων 150Χ100εκ. (συνολικού ανοίγµατος 3,00µ.) και θα 
αναρτάται µε τρείς (3) ανοξείδωτους µεντεσέδες  (απόλυτα επαρκής 
για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί) σε 
κατακόρυφο δοκό διατοµής Φ90mm και ύψους 1,40µ. πακτωµένος 
στο έδαφος σε βάθος 40εκ. Για την περιστροφή της πόρτας λόγω της 
κυκλικής διατοµής θα πρέπει να προσαρµοστεί στις κατακόρυφες 
δοκούς στήριξης, στο ύψος που τοποθετούνται οι µεντεσέδες, ειδικό 
ανοξείδωτο µεταλλικό εξάρτηµα  διατοµής “Π”. Επιπλέον θα είναι 
εξοπλισµένη µε δύο (2) σύρτες δηλ. έναν οριζόντιο µε υποδοχή για 
κλείδωµα µε λουκέτο και έναν κατακόρυφο στη βάση του ενός 
ανοίγµατος µε την αντίστοιχη υποδοχή για σταθεροποίηση του ενός 
φύλλου. 
Η πόρτα ξύλινης περίφραξης δεν πρέπει να δηµιουργεί κίνδυνο 
παγίδευσης κεφαλής ή λαιµού όπως αυτός περιγράφεται στα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 
Τιµή µαζί µε την τοποθέτηση: 300€ χωρίς ΦΠΑ 
 
     

Για της περίφραξης θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτά που 
προβλέπονται στα πρότυπα ΕΝ 1176. 

Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµέος κατά ΕΝ 1176 από αναγνωρισµένο οργανισµό 
πιστοποίησης. 
        Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς και η 
τοποθέτηση του εξοπλισµου, και η µε οποιοδήποτε τρόπο 
στήριξή τους στο έδαφος, πλήρως εγκατεστηµένο σε χώρο 
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/10/2014 

                                                                                                                         
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μ.SC ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο προµήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση 

περιφράξεων, απαραίτητων για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών 
του ∆ήµου και θα γίνει µε Πρόχειρο Ανοιχτό διαγωνισµό µε 
συµπλήρωση τιµολογίου µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές 
σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή. ανά είδος. 
 

Άρθρο 2ο 
Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
β. Η τεχνική περιγραφή 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων   
δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
ε. Η προσφορά του µειοδότη  
 
Άρθρο 3ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας 

υπάγονται στις διατάξεις που αναγράφονται στη διακήρυξη. 
 

Άρθρο 4ο 
Οικονοµικές υποχρεώσεις προµηθευτή 
Ο προµηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και µόνον αυτός µε τις 

δαπάνες : 
α. εξόδων εκτελωνισµού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και 
β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον 
∆ήµο. 

 
Άρθρο 5ο 
Σύµβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού θα συντάσσεται σχετική 

σύµβαση η οποία θα υπογράφεται από τα δύο µέρη. 
 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής στον οποίο 

έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας θα είναι 5% του συµβατικού προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. 
των ειδών στα οποία είναι µειοδότης και η οποία θα επιστρέφεται 
µετά την οριστική παραλαβή των οργάνων. 
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Άρθρο 6ο 
Χρόνος εγγύησης  
Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια ειδών καθορίζεται 

στις προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να 
είναι µικρότερος από δύο (2) χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή 
του είδους πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 

 
Άρθρο 7ο 
Πληµµελής κατασκευή  
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύµφωνη µε τους 

όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ανάλογα µε το µέγεθος αυτών είτε να 
αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το υλικό σύµφωνα µε την 
απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 8ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 

ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
προβλεποµένου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα 
του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση της ∆.Ε. για την 
κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος 
των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

 
Άρθρο 9ο 
Ποσοτική παραλαβή υλικών 
 Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των 

παιχνιδιών σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα και σε χρόνο όχι 
µεγαλύτερο των 30 εργάσιµων ηµερών από την παραγγελία. 

Η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνεται επί τόπου του Έργου 
από τα εντεταλµένα όργανα. Μπορεί να γίνεται  τµηµατικά ή 
συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες των συνεργείων του ∆ήµου και θα 
τοποθετούνται από τον ανάδοχο. 

Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της 
ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισµό µελέτης χωρίς 
καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου. 

 
Άρθρο 10ο  
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση ανάδοχου 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης προµήθειας ο προµηθευτής θα 

ενηµερώνεται αρχικά εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται 
εύλογη ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
30 ηµερολογιακές ηµέρες , πέραν της οποίας για κάθε ηµέρα 
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα (τριάντα)  30,00 ΕΥΡΩ. 

Μετά από 60 ηµέρες ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος  
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Άρθρο 11ο 
Αθέτηση όρων συµφωνίας 
Η από µέρους του προσφέροντας αθέτηση των όρων της 

παρούσης διακήρυξης και  της υπογραφείσας σύµβασης ή µη πλήρης 
συµµόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στο ∆ήµο το 
δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 Η έκπτωση του προµηθευτή  έχει σαν συνέπεια: 
α)Την απώλεια υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας 

ολοκλήρου του ποσού κατατιθέµενης εγγύησης. 
 β)Την υποχρέωση του προµηθευτή να αποζηµιώσει το ∆ήµο για 

κάθε ζηµία την  οποία θα υποστεί από την µη εκτέλεση της 
σύµβασης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/10/2014     

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μ.SC ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προµήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων, 

απαραίτητων για την πιστοποίηση των παιδικών 

χαρών του ∆ήµου  

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
(ΜΕΤΡΟ) 
Τιµή ενός µέτρου                                  42,00 ευρώ 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
(1ΤΕΜ) 
Τιµή ενός τεµαχίου                               300,00 ευρώ 
 

 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, Η 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ΚΑΛΑΜΑΤΑ  27/10/2014 
                     
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μ.SC ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προµήθεια και τοποθέτηση 

περιφράξεων, απαραίτητων για την 

πιστοποίηση των παιδικών χαρών του 

∆ήµου  

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝ. Μ. 

ΠΟΣ. 

1. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
M. 

682 

2. ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ 3Μ 
TΕΜ. 

9,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ΚΑΛΑΜΑΤΑ   27/10/2014 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προµήθεια και τοποθέτηση 

περιφράξεων, απαραίτητων για την 

πιστοποίηση των παιδικών χαρών του 

∆ήµου  

 
    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣ. Τ. ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

M. 682 42,00 28.644,00 

ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ 3Μ 
TEM. 9,5 300,00 2.850,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 31.494,00 

      Φ.Π.Α.23% 7.243,62 

           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38.737,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ΚΑΛΑΜΑΤΑ  27/10/2014 
                     
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μ.SC ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προµήθεια και τοποθέτηση 

περιφράξεων, απαραίτητων για την 

πιστοποίηση των παιδικών χαρών του 

∆ήµου  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
(ΜΕΤΡΟ) 
Τιµή ενός µέτρου                               ……………………… ευρώ 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
(1ΤΕΜ) 
Τιµή ενός τεµαχίου                             ……………………… ευρώ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  …./…./2014 

Σφραγίδα Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προµήθεια και τοποθέτηση 

περιφράξεων, απαραίτητων για την 

πιστοποίηση των παιδικών χαρών του 

∆ήµου  
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝ.ΜΕ
ΤΡ 

ΠΟΣ/Τ
Α 

Τ.ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ M. 682 ............
.. 

..............
... 

2. ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ 3Μ TΕΜ. 9,5 ............
.. 

..............
... 

 ΣΥΝΟΛΟ:         ..............
... 

Φ.Π.Α. 23% ..............
... 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ..............
... 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                             ΚΑΛΑΜΑΤΑ    ../../2014 

Σφραγίδα Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προµήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων, 

απαραίτητων για την πιστοποίηση των 

παιδικών χαρών του ∆ήµου  

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :31.494,00 € 
Φ.Π.Α. 23%              :7.243,62 € 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  :38.737,62 € 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ   
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

 
έχοντας υπόψη τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει πρόχειρο Ανοιχτό 
διαγωνισµό µε συµπλήρωση τιµολογίου µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές 
σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά 
είδος για την προµήθεια ξύλινων περιφράξεων των παιδότοπων του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 
 
ΆΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Το νοµικό καθεστώς που διέπει τόσο το διαγωνισµό όσο και την εκτέλεση της 
προµήθειας είναι: 
α .  Η Υ.Α. 11389/93 ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ¨περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.¨. 
β .  Η µε αριθ. πρωτ. 27874/93 ερµηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.  
γ .  Το N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»και το Ν.3852 
/2010 «Καλλικράτης» 
δ.  Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 
ε. Οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 
στ. Το Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 
 
ΆΡΘΡΟ 2ο 
Συµβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ΄ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1) Η διακήρυξη  
2) Οι τεχνικές προδιαγραφές 
3) Η συγγραφή υποχρεώσεων 
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 
 

ΆΡΘΡΟ 3ο 
Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 
31.494,00 € συν Φ.Π.Α .23%, δηλαδή  συνολικά ποσό των 38.737,62  €. 
3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισµό του έτους 2014 
3.3 Θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου. 
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ΆΡΘΡΟ 4ο 
Όργανο ,Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
1) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής του 
διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών), όπως αυτή 
έχει οριστεί µε την 436/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  
Καλαµάτας. 
 
2) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 
οδός Παπατσώνη 4, του ∆ήµου Καλαµάτας στις 12 του µηνός Νοεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα Τετάρτη µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.30 π.µ.  
και ώρα λήξης την 11.00 π.µ. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο 
Λήψη πληροφοριών 
1. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν απευθύνονται στα τηλέφωνα  
 2721360845 -848. Και FAX: 2721360857 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο 
∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές οργάνων παιδικής χαράς. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την 
προµήθεια: 
α. Την φερεγγυότητά τους. 
β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 
γ. Την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 
 
ΆΡΘΡΟ 7ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί 
ποινή αποκλεισµού : 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση προς το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.  
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά 
ή αλλοδαπά υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου έχουν οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι της συµµετεχούσης εταιρίας: 

• σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε.) ο πρόεδρος και ο διευθύνοντας 
σύµβουλος, 

• και σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι διαχειριστές αυτών. 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής η ∆ιοικητικής Αρχής έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι : 
-        ∆εν τελούν σε: 
          πτώχευση  
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          εκκαθάριση  
          αναγκαστική διαχείριση η πτωχευτικό συµβιβασµό 
-        ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε: 
          πτώχευση  
          έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης          
          αναγκαστικής διαχείρισης η πτωχευτικού συµβιβασµού. 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή της επαγγελµατικής οργάνωσης στην 
οποία ανήκουν για εγγραφή των στο συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος τούτου από ∆ηµόσια Αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
ε. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή που να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(Ι.Κ.Α.,O.A.E.Ε.,κλπ, για τις ατοµικές επιχειρήσεις να αποδεικνύεται ότι δεν 
απασχολείται επιπλέον προσωπικό) 
στ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
ζ. Πιστοποιητικά ISO 9001 και 14001 της εταιρίας κατασκευής παιχνιδιών παιδικών 
χαρών από Ε.Λ.Ο.Τ. ή από άλλο διεθνές αναγνωρισµένο φορέα χορήγησης αυτού 
(π.χ. TUV SUD) 
η.Φωτογραφίες της περίφραξης, τεχνική περιγραφή του για τα διαπιστωθεί ότι 
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφει η µελέτη καθώς και 
οδηγίες εγκατάστασής της. 
θ. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, 
των συγγραφών υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων της µελέτης και τα οποία 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
ι. ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, που θα είναι για δώδεκα (12) µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης πριν την λήξη του 
συµβατικού χρόνου. 
ια. ∆ήλωση για την έγκαιρη εκτέλεση της προµήθειας και τοποθέτησης του 
εξοπλισµού, η οποία θα γίνεται  τµηµατικά  ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και η οποία  δεν µπορεί να  είναι  ανώτερη των 30 εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία παραγγελίας αυτών. 
ιβ. ∆ήλωση για εγγύηση και επισκευή - συντήρηση για τουλάχιστον 2 έτη µετά την 
πώληση και τεχνική υποστήριξη µε αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων εκ 
µέρους του προµηθευτή καθώς και διασφάλιση κάλυψης ανταλλακτικών για µια 
10ετια. 
ιγ ∆ήλωση σε ποιο εργοστάσιο κατασκευάζονται τα προσφερόµενα  υλικά και τον 
τόπο εγκατάστασή τους. 
    Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου περί 
των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν 
από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα 
αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων, προσκοµίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την 
άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζοµένου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την 
ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προκείµενου να είναι αποδεκτά θα πρέπει να 
ισχύουν τουλάχιστον κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών 
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ΆΡΘΡΟ 8ο 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την 
ηµέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 
2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµών πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την 
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε 
την προαναφερόµενη διαδικασία. 
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο 
Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) την τιµή των προσφεροµένων ειδών µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
2. Η τιµή δίδεται ανά µονάδα µέτρησης είδους σε ενιαίο έντυπο προσφοράς της 
µελέτης (προϋπολογισµός προσφοράς). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να δώσουν  
προσφορά είτε για όλα τα είδη είτε για ορισµένα από αυτά.  
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε 
ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή κατά είδος τιµή, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει 
πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
 
ΆΡΘΡΟ 10ο 
Ισχύς Προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) 
ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεποµένου 
χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η 
απόφαση της ∆.Ε. για την κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την 
πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 
 
ΆΡΘΡΟ 11ο 
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς & όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα 
αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα 
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σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από 
τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 
 
ΆΡΘΡΟ 12ο 
Φάκελος προσφοράς 
1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, 
καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα (Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
και η οικονοµική προσφορά ). 
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε 
καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς 
µε κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός ο οποίος 
αναγράφεται και στα πρακτικά. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης, µε την σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεµένα, ώστε να 
µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς. 
β) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο υποφάκελο την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα 
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (12.3) της 
παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα είδη που προσφέρει σε ευρώ. Στις τιµές αυτές 
περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α . Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών παραλαµβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν 
διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής.  
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία 
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων 
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
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προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.  
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
8. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
 
ΆΡΘΡΟ 13ο 
∆ιεξαγωγή ∆ηµοπρασίας    
1. Αφού περάσει η ώρα του άρθρου 4 της διακήρυξης, κηρύσσεται το τέλος της 
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, αποδοχή 
µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνιζοµένου, εκτός αν η 
επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των 
προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια. 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κύριος φάκελος και αρχίζει από την επιτροπή η µονογραφή 
και καταγραφή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, που 
υποβλήθηκαν, κατά σειρά επίδοσης. Αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα 
έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο. 
Ο σφραγισµένος υποφάκελος που βρίσκεται µέσα στον κλειστό φάκελο που περιέχει 
την οικονοµική προσφορά, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ΄ 
αυτόν ο αύξοντας αριθµός του ανοικτού φακέλου. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Στην 
συνέχεια από την αρµόδια Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο 
καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν.  
Προσφορά που παρελήφθη και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν 
αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον διαγωνιζόµενο. 
Η µη τήρηση των παραπάνω επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν αν είναι 
σύµφωνα µε όσα ζητάει η µελέτη και αν ο εξοπλισµός που προσφέρεται είναι 
σύµφωνος µε τα όσα αναφέρονται στις τεχνικές περιγραφές των παιχνιδιών της 
µελέτης και αποφασίζει για το ποιες προσφορές κάνει αποδεκτές. Ανακοινώνει αυτούς 
που αποκλείσθηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών είτε λόγω απόκλισης της προσφοράς 
αυτών από ουσιώδη όρο της διακήρυξης ή της µελέτης. Σε αυτούς που 
αποκλείστηκαν επιστρέφεται η οικονοµική προσφορά και η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. 
Στη συνέχεια ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές και ανακοινώνονται δηµόσια τα 
οικονοµικά στοιχεία των προσφορών. 
 
ΆΡΘΡΟ 14ο 
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
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1. Ανάδοχος της προµήθειας εξοπλισµού παιδικών χαρών κηρύσσεται αυτός που θα 
έχει την χαµηλότερη προσφορά ανά είδος υλικού. Εάν περισσότεροι του ενός έχουν 
την ίδια προσφορά για κάποιο είδος, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 
2. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού  µε 
γνωµοδότησή του προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να 
προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 
β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την κατανοµή της προµήθειας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ 
ισοδυνάµων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους.  
3. Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της 
προµήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση 
των όρων, 
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους 
όρους,  
τότε την τελική απόφαση λαµβάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
ΆΡΘΡΟ 15ο 
Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από 
τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή 
έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 
 
ΆΡΘΡΟ 16ο 
Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή 
της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονοµική Επιτροπή.  
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά 
τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική  
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
3. Oι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν 
ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη 
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Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν 
γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.  
4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
 
ΆΡΘΡΟ 17ο 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιµή.  
δ) Τον χρόνο ισχύος της σύµβασης η οποία θα είναι τρεις (3) µήνες από την 
υπογραφή της ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης πριν την λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο 
∆ήµος µπορεί να προτείνει παράταση ισχύος της σύµβασης κατά ανώτατο όριο τρεις 
(3) µήνες από την λήξη αυτής εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι προϋπολογιζόµενες 
ποσότητες αυτής µε τους ίδιους όρους και τιµές όπως αναφέρονται στο χρόνο ισχύος 
προσφορών εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού 
εφόσον δεν έχει γίνει προµήθεια ολόκληρης της προβλεπόµενης ποσότητας µε τις 
ίδιες τιµές. 
ε) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. 
στ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
ζ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.  
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
3. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 
µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) 
ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 
αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. 
Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ 
και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει 
την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
 
ΆΡΘΡΟ 18ο 
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Σύµβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική 
σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει 
όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
δ. Την τιµή. 
ε. Τον χρόνο ισχύος της σύµβασης η οποία θα είναι τρεις (3) µήνες από την 
υπογραφή της ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης πριν την λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο 
∆ήµος µπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύµβασης κατά ανώτατο όριο τρεις (3) 
µήνες από την λήξη αυτής εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι προϋπολογιζόµενες 
ποσότητες αυτής µε τους ίδιους όρους και τιµές όπως αναφέρονται στο χρόνο ισχύος 
προσφορών εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού 
εφόσον δεν έχει γίνει προµήθεια ολόκληρης της προβλεπόµενης ποσότητας µε τις 
ίδιες τιµές. 
στ. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
ζ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
η. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
ια.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
ιβ. Την παραλαβή των υλικών. 
3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του 
αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία 
συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. 
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης. 
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την 
επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο, ή αν ο ∆ήµος δεν ζήτησε την προµήθεια της 
υπόλοιπης ποσότητας µέχρι και τρεις (3) µήνες από την λήξη της σύµβασης. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 
ΆΡΘΡΟ 19ο 
Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.  
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β. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ , των ειδών που είναι 
µειοδότης. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο 
άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται έξι µήνες µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που τα είδη είναι διαιρετά 
και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση 
αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά 
ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της 
εκπρόθεσµης παράδοσης. 
 
ΆΡΘΡΟ 20ο 
Τόπος παραλαβής υλικών 
Η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνεται σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τα 
εντεταλµένα όργανα τού ∆ήµου Καλαµάτας . 
 
ΆΡΘΡΟ 21ο 
Χρόνος παράδοσης 
   Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών.  
   Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει και να τοποθετεί τα υπό προµήθεια είδη 
µέσα στα χρονικά περιθώρια, µε τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που 
εκτελεί την προµήθεια, τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και 
η οποία δεν µπορεί να  είναι ανώτερη των 30 εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραγγελίας των υλικών. 
   Σε περίπτωση µη έγκαιρης προµήθειας ο προµηθευτής θα ενηµερώνεται αρχικά 
εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της οποίας για 
κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ . 
   Μετά από 60 ηµέρες ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την 
προµήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
 
ΆΡΘΡΟ 22ο 
Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία 
του προµηθευτού, εάν το επιθυµεί. Κατά την παραλαβή διενεργείτε ποσοτικός και 
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ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί µακροσκοπικά και στη 
συνέχεια συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 
Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται 
στον προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του αναδόχου. 
 
ΆΡΘΡΟ 23ο 
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της 
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
 
ΆΡΘΡΟ 24ο 
Εγγύηση 
1. Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι ο εξοπλισµός 
που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των 
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο 
σύνολό του από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγµένα από 
οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά τα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην 
εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη χρήση 
και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό 
προµήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός 
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δύο (2) χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή 
του είδους πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 
2. Εάν κατά την παραλαβή έτοιµου (πλήρους) είδους αυτό ή τµήµα του βρεθούν ότι 
δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών 
προδιαγραφών ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να 
αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τµήµα αυτού µέσα σε προθεσµία 
που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει 
άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, 
εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 
 
ΆΡΘΡΟ 25ο 
Τρόπος Πληρωµής 
1. Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε την έκδοση τιµολογίου 
πώλησης και υποβολής αυτού στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 
2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία 
έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
3. Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011 για τις 
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
ΆΡΘΡΟ 26ο 



 25

Άλλα στοιχεία 
1. Ο ∆ήµος δεν µπορεί να δεχθεί προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 
2. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 
3. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ 
Π.Ο.Τ.Α  και όταν αυτός δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95 και το Π.∆. 118/2007 
4. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει την ποσότητα των προς 
προµήθεια υλικών κατά 30% και έως 20% της προϋπολογισθείσας αξίας, εφόσον 
κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται 
να ικανοποιήσει το αίτηµα του δήµου, µε την ίδια ακριβώς τιµή µε αυτή της 
προσφοράς του και για το ίδιο υλικό. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το 
δήµο και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον 
εκτιµήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια 
απαίτηση.  
 
ΆΡΘΡΟ 27ο 
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, οδός 
Παπατσώνη 4, Καλαµάτα. 
2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στο διαδύκτιο 
και θα δηµοσιευθεί σε δυο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία τοπική 
εβδοµαδιαία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/10/2014 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μ.SC ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 


