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ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 382.850,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Περιγραφή 

- Τεχνικές Προδιαγραφές  

- Πίνακας ειδών 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Σχέδια ενδεικτικής χωροθέτησης οργάνων (6) 

- Συγγραφή υποχρεώσεων  

- Προϋπολογισµός 

- Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
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ΣΥΓΓ ΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο προµήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση 
παιδικών χαρών του Δήµου Θέρµης. 

Συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται 382.850,00  €, συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. (24%). 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται 

αναλυτικά στην διακήρυξη. 

Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. 

 

 

Άρθρο 3 

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση ποιότητας 

 

1. Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων των 

πωλουµένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώµατος. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυµφωνία χαρακτηριστικών ή, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να αντικαταστήσει το κάθε ακατάλληλο είδος.  Εάν ο ανάδοχος παραµελήσει τα ανωτέρω, 
καλείται µέσα σε ορισµένη προθεσµία να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.  

 

‘Αρθρο 4 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης – Ρήτρες 

 

1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 



γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος 

της ένωσης), 

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

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί           

 δεκατέσσερις (14) µήνες τουλάχιστον από την υπογραφή της σύµβασης. 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 

γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

 
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον 
οποίο κατετέθη. 

 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής εγγυάται ότι µε την υπογραφή της 

σύµβασης, όλα τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανατιθέµενες κάθε φορά  εργασίες, θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών 

όπως αυτά ζητούνται από την σχετική µελέτη. 

 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά το πέρας ισχύος της σύµβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους και µετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής της προµήθειας από το ΔΣ του κάθε φορέα. 

 



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι διαρκείας ,οκτώ (8) µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης και επιστρέφεται ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

Άρθρο 5 

Ισχύς της σύµβασης 

 

Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη, που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της 
προµήθειας και του Δήµου θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών .  

 

 Ο φορέας της προµήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες. 

Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για δυο (2) µήνες επί πλέον 
από την ηµεροµηνία λήξης της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό τους αυτούς όρους και 

συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισµού 

της δαπάνης.  

 

Άρθρο 6  

Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές 

 

 Στη συµβατική αξία των ειδών, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο του φορέα ως εξής: 

 

α) Φόρος εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ΄), ποσοστό 4%. 

          β) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06 %, χαρτόσηµο 3% και 20% 
ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

             γ) Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ ποσοστό 0,02% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ της σύµβασης. 

     δ) Υπερ ΑΕΠΠ 0,06%, χαρτόσηµο 3% και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

     ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των 

σχετικών  παραστατικών δαπάνης 

 

     η) Η δαπάνη δηµοσίευσης (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017) ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των 
περιλήψεων διακήρυξης σε τοπική εφηµερίδα (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 46 του Ν.3801/2009)  

 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον φορέα. 

 

  

Άρθρο 7 

Παραλαβή ειδών 

  

     Η παραλαβή των ειδών της προµήθειας γίνεται από την αντίστοιχη Επιτροπή παραλαβής του 

Δήµου,  σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται από τη σύµβαση και τις διατάξεις του Ν 

4412/2016. 



 

Άρθρο 8 (Πληρωµές) 

 

Οι πληρωµές της αξίας των ειδών θα  γίνονται  µετά την τιµολόγηση αυτών, την έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από πλευράς Δήµου 

Θέρµης. 

Για την πρώτη πληρωµή σε περίπτωση τµηµατικών πληρωµών θα πρέπει προηγουµένως να 
καταβληθούν οι δαπάνες δηµοσίευσης. 

 Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα 

παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε φορέα ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού 

παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου και των σχετικών 
δικ/κων που απαιτούνται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ’’  παρ. 7 ΑΔΑ 

ΩΩΙ6465ΧΘ7-5Π. 

Επί  της αξίας των τιµολογίων θα διενεργούνται οι νόµιµες κρατήσεις .Η αξία του Φ.Π.Α. 

βαρύνει το Δήµο. 
 

Άρθρο 9  Χορήγηση προκαταβολής 

 

 Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 10  Χρόνος παράδοσης 

  

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν στη Θέρµη εντός τεσσάρων (4) µηνών µε µέσα, µέριµνα 

και έξοδα του αναδόχου προµηθευτή. 

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και δεν σχετίζεται 

µε την έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει 

έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του Ν 4412/2016. 

 

Ανάλογα µε τις ανάγκες του Δήµου θα γίνεται έγγραφη παραγγελία από την Υπηρεσία 

διαχείρισης της προµήθειας και ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δύο  εργάσιµες 

ηµέρες  να έχει παραδώσει τα  ζητούµενα προς προµήθεια  υλικά.  Η παράδοση θα γίνεται κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
 

 

Θέρµη, 30/10/2018 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                         

Θέρµη,  30/10/2018                   Θέρµη, 30/10/2018                   . 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 

 

 

Η Προϊσταµένη                     Η Προϊσταµένη                                                        

Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.           Διεύθυνσης Ο.Υ. 

 

 

    Τολίκα Μαρία                             Μαϊδου Ελένη 
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 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  

 ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α’  

1 ∆ιθέσια ξύλινη κούνια νηπίων ή ισοδύναµη τεµ. 1   

2 ∆ιθέσια ξύλινη κούνια παίδων ή ισοδύναµη τεµ. 3   

3 
Τριθέσια ξύλινη κούνια µικτή (2Ν + 1Π) ή 

ισοδύναµη 
τεµ. 1   

4 
Τριθέσια ξύλινη κούνια µικτή (2Π + 1Ν) ή 

ισοδύναµη 
τεµ. 1   

5 Ξύλινη κούνια φωλιά ή ισοδύναµη τεµ. 1   

6 Ξύλινη τραµπάλα 2 θέσεων ή ισοδύναµη τεµ. 1   

7 Ελατήριο “σκυλάκι” ή ισοδύναµο τεµ. 2   

8 Μύλος αυτοκινούµενος ή ισοδύναµος τεµ. 1   

9 
∆ιπλή ξύλινη δοκός ισορροπίας ή 

ισοδύναµη 
τεµ. 1   

10 
Ξύλινα υποστηλώµατα µε δοκό ισορροπίας 

ή ισοδύναµα 
τεµ. 1   

11 
Γέφυρα µε αιωρούµενα πατήµατα ή 

ισοδύναµη 
τεµ. 3   

12 Σπιτάκι δραστηριοτήτων ή ισοδύναµο τεµ. 2   

13 Ξύλινη αναρρίχηση ορειβάτη ή ισοδύναµη τεµ. 1   

14 
Σύνθετο όργανο νηπίων µε τσουλήθρα και 

κούνια ή ισοδύναµο 
τεµ. 1   

15 

Σύνθετο όργανο νηπίων µε τσουλήθρα, 

ράµπες αναρρίχησης και γωνία 

δραστηριοτήτων ή ισοδύναµο 

τεµ. 1   

16 
Σύνθετο όργανο νηπίων µε τσουλήθρα και 

τούνελ ή ισοδύναµο 
τεµ. 1   



17 

Σύνθετο όργανο µε δύο τσουλήθρες, 

γέφυρα ισορροπίας και αναρρίχηση ή 

ισοδύναµο 

τεµ. 1   

 Άθροισµα      

 Φ.Π.Α. 24%     

 Σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας Α’     

ΟΜΑ∆Α Β’  

18 Ελατήριο “κανγκουρώ” ή ισοδύναµο τεµ. 2   

19 Ελατήριο ξύλινο ή ισοδύναµο τεµ. 1   

20 
Τριθέσια κούνια µικτή (2Π + 1Ν) ή 

ισοδύναµη 
τεµ. 1   

21 
Τετραθέσια κούνια µικτή (2Π + 2Ν) ή 

ισοδύναµη 
τεµ. 1   

22 
Ξύλινη γέφυρα µε ταλαντευόµενα 

πατήµατα ή ισοδύναµη 
τεµ. 1   

23 

Σύνθετο όργανο µε δύο πύργους, 

προσβάσιµη κλίµακα, τσουλήθρες, στύλο 

πυροσβέστη και διαδραστικές επιφάνειες ή 

ισοδύναµο 

τεµ. 1   

24 
Εργοστασιακό ανταλλακτικό (πλατφόρµα) 

σύνθετου 
τεµ. 1   

25 Συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς τεµ. 1   

 
Άθροισµα  

    

 Φ.Π.Α. 24%     

 Σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας Β’     

ΟΜΑ∆Α Γ’  

26 

Ελαστικός χυτός τάπητας για προστασία 

από ύψος πτώσης έως 1300mm 

τουλάχιστον ή ισοδύναµος 

µ2 260,00   

27 

Ελαστικός χυτός τάπητας για προστασία 

από ύψος πτώσης έως 1500mm 

τουλάχιστον ή ισοδύναµος 

µ2 140,00   

28 

Ελαστικός χυτός τάπητας για προστασία 

από ύψος πτώσης έως 1800mm 

τουλάχιστον ή ισοδύναµος 

µ2 3,00   

29 

Ελαστικός χυτός τάπητας για προστασία 

από ύψος πτώσης έως 2200mm 

τουλάχιστον ή ισοδύναµος 

µ2 203,00   



30 

Ελαστικός χυτός τάπητας για προστασία 

από ύψος πτώσης έως 2700mm 

τουλάχιστον ή ισοδύναµος 

µ2 66,00   

31 

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας µε άνω 

στρώση EPDM για προστασία από ύψος 

πτώσης έως 900mm τουλάχιστον ή 

ισοδύναµα 

µ2 45,00   

32 

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας µε άνω 

στρώση EPDM για προστασία από ύψος 

πτώσης έως 1300mm τουλάχιστον ή 

ισοδύναµα 

µ2 638,50   

33 

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας µε άνω 

στρώση EPDM για προστασία από ύψος 

πτώσης έως 1650mm τουλάχιστον ή 

ισοδύναµα 

µ2 158,00   

34 

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας µε άνω 

στρώση EPDM για προστασία από ύψος 

πτώσης έως 2000mm τουλάχιστον ή 

ισοδύναµα 

µ2 22,00   

35 

Βότσαλο ποταµού κοκκοµετρικής 

διαβάθµισης 2-8mm επί γεωυφάσµατος 

120gr/m2 ή ισοδύναµο 

µ3 165,00   

36 
Πιστοποίηση παιδικής χαράς από 

διαπιστευµένο φορέα 
τεµ. 8,00   

37 
Επανέλεγχος και πιστοποίηση παιδικής 

χαράς από διαπιστευµένο φορέα 
τεµ. 8,00   

 Άθροισµα      

 Φ.Π.Α. 24%     

 Σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας Γ’     

ΟΜΑ∆Α ∆’  

38 Πινακίδα προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II τεµ. 8,00   

39 
Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς 

από plexi-glass 
τεµ. 6,00   

40 
Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς 

από HPL 
τεµ. 2,00   

41 

Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς 

από HPL µε ξύλινα υποστηλώµατα και 

πάκτωση 

τεµ. 3,00   

42 
Κάδος απορριµµάτων κυλινδρικός 

µεταλλικός ή ισοδύναµος 
τεµ. 19,00   

43 
Κάδος απορριµµάτων κυλινδρικός 

µεταλλικός για ανακύκλωση ή ισοδύναµος 
τεµ. 8,00   

44 Κάδος απορριµµάτων κυλινδρικός ξύλινος τεµ. 1,00   



8για ανακύκλωση ή ισοδύναµος 

45 Παγκάκι ξύλινο µε πλάτη ή ισοδύναµο τεµ. 2,00   

46 Περίφραξη ξύλινη εµποτισµένη µ 42,00   

47 Φωτιστικό επί κορυφής ιστού ή ισοδύναµο τεµ. 1,00   

48 
Φωτιστικό (σχήµα ανεστραµµένου κώνου) 

επί κορυφής ιστού ή ισοδύναµο 
τεµ. 2,00   

49 Φωτιστικό µε ιστό ή ισοδύναµο τεµ. 3,00   

50 Φωτιστικό στεγανό τύπου καραβοχελώνα τεµ. 27,00   

51 ∆ιακοσµητική διαιρετή ποδιά αλουµινίου τεµ. 1,00   

 Άθροισµα      

 Φ.Π.Α. 24%     

 Σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας ∆’     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

 

 

Θέρµη, 30/10/2018 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                         

Θέρµη,  30/10/2018                   Θέρµη, 30/10/2018                   . 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 

 

 

Η Προϊσταµένη                     Η Προϊσταµένη                                                      

Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.           Διεύθυνσης Ο.Υ. 

 

 

    Τολίκα Μαρία                             Μαϊδου Ελένη 

                              
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Θέρµη …../…./2018 

 

 
 

 

 
Υπογραφή/σφραγίδα 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Ο Υπάλληλος του Δήµου 

 

 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 
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