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1. κοπιμότητα – Αντικείμενο υπηρεςιών  

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτον προςδιοριςμό του περιεχομζνου των υπθρεςιϊν εξωτερικοφ επιςτθμονικοφ 

ςυνεργάτθ για τθν υλοποίθςθ τθσ μελζτθσ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ 

οργάνων (γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ 

μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ Δ.Ε Σετραφυλίασ και Ηρακλείασ.  

Η μελζτθ του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ απαιτείται για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ  «Προμικεια - τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 

για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ ςτισ Δ.Ε Σετραφυλίασ και Ηρακλείασ» με 

εγκεκριμζνθ χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ  ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ, ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ΙΙΙ 

«Προμικεια - Σοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν των διμων τθσ Χϊρασ» ςφμφωνα με τθν 

υπ αρικμ. 34583/2-7-2018 απόφαςθ του υπουργοφ των Εςωτερικϊν. 

Η  υλοποίθςθ  τθσ  παροφςασ,  κα προςδιορίςει το περιεχόμενο του εξοπλιςμοφ  αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων 

παιδικϊν χαρϊν τθσ Δ.Ε. Σετραφυλλίασ και Ηρακλείασ κακϊσ και τθν εναρμόνιςθ τουσ ςτα διεκνι πρότυπα 

αςφαλείασ ςτο ςτόχο δθμιουργίασ ςφγχρονων, λειτουργικϊν και αςφαλϊν  χϊρων που κα ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ 

επιςκεψιμότθτασ μζςω δθμιουργικοφ παιχνιδιοφ και βιωματικισ μάκθςθσ.  

Για το Διμο Γεωργίου Καραϊςκάκθ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ νζων παιδικϊν χαρϊν αποτελεί θ ςυνζργεια τθσ χριςθσ ςαν 

χϊροσ ςωματικισ,  πνευματικισ ανάπτυξθσ και κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ςυμπλθρωματικότθτα χριςθ τθσ ςαν μζςο απτισ προςζγγιςθσ  του ρόλου και των αποτελεςμάτων τθσ ανακφκλωςθσ 

και τθσ περιοριςμζνθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ.  

Ο Διμοσ Γεωργίου Καραϊςκάκθ ςτο ςτόχο υλοποίθςθσ παρεμβάςεων αειφόρου προςζγγιςθσ ςτο ςφνολο τθσ 

αςκοφμενθσ πολιτικισ του βρίςκεται ςτο ςτάδιο εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων και εργαλείων περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ διατιρθςθ των πόρων και ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και υποςτιριξθσ μιασ ολιςτικισ 

προςζγγιςθσ, ςτο ςτόχο διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ανκεκτικότθτασ με τθν πολιτικι αειφόρου 

ανάπτυξθσ 

Ειδικότερα ο Διμοσ βρίςκεται ςε ςτάδιο εγκατάςταςθσ και πιςτοποίθςθσ υςτθμάτων, Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ΕΝ/ΙSΟ 14001:2015, ενεργειακισ διαχείριςθσ ΕΝ/ΙSO 50001:2011 και  Διαχείριςθσ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτισ 

κοινότθτεσ ΕΝ/ISO 37101:2016 και με βάςθ τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ αξιολογοφνται τα χαρακτθριςτικά των 

προϊόντων, διαδικαςιϊν, υπθρεςιϊν  που ενςωματϊνονται ςτισ προδιαγραφζσ των υπό υλοποίθςθ ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςε κριτιρια αξιολόγθςθσ των προμθκευτϊν και επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν.    

τουσ ανωτζρω ςτόχουσ εντάςςει κατά το δυνατό το ςφνολο των προμθκειϊν του ςτα πλαίςια των προδιαγραφϊν 

των «Πράςινων Δθμόςιων υμβάςεων (ΠΔ)» οι οποίεσ αποτελοφν  ζνα ιςχυρό εργαλείο προϊκθςθσ τθσ Πράςινθσ 

Ανάπτυξθσ  και ενςωματϊνουν τισ αρχζσ  τθσ «Κυκλικισ Οικονομίασ», ενϊ λαμβάνεται υπ όψιν το «Εγχειρίδιο για τισ 

πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ» (βλζπε Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ http://europa.eu) 

 

2. Περιεχόμενο μελετών  

τα ανωτζρω πλαίςια ο ανάδοχοσ κα εκπονιςει τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ για τθν  

1. Αξιολόγθςθ καταλλθλότθτασ των πρόςφορων υφιςτάμενων χϊρων   

2. Προμικεια  πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων (γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά 

3. Προμικεια πιςτοποιθμζνων ελαςτικϊν δαπζδων αςφαλείασ ςε τουλάχιςτον τρεισ (3) παιδικζσ χαρζσ των Δ.Ε. 

Σετραφυλίασ και Ηρακλείασ που κα κρικοφν κατάλλθλεσ για τθν αναβάκμιςι τουσ  

 

Σο ςφνολο των ωσ άνω παραδοτζων κα πρζπει να λάβει υπ όψιν:  

 Σισ  προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ ΕΝ 1176,  ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΣ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΣ ΕΝ 71-3,  

 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 28492/11.05.2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν  27934/2014 (Βϋ 2029) του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ-ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΣΑ- 

 Σθν εγκ. 44 ΑΠ 30681/7-8-2014 του Τπουργείου Εςωτερικϊν 

 Σθν κάτοψθ των χϊρων και τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, 

 Σθν καταλλθλότθτα των πρόςφορων υφιςτάμενων χϊρων   
 Σισ εγκεκριμζνεσ χρθματοδοτιςεισ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων 

(γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ   
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3. Παραδοτζα 

Σα παραδοτζα του αναδόχου για τουλάχιςτον τρεισ παιδικζσ χαρζσ τθσ Δ.Ε Σετραφυλίασ και Δ.Ε. Ηρακλείασ που κα 

υποδειχκοφν  από το Διμο και κα κρικοφν κατάλλθλεσ για τθν αναβάκμιςι τουσ,  αφοροφν το ςφνολο των 

απαιτουμζνων τευχϊν για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ των προμθκειϊν που περιγράφονται ανωτζρω και ειδικότερα  
(i). Αξιολόγθςθ καταλλθλότθτασ των πρόςφορων υφιςτάμενων χϊρων  που κα υποδειχκοφν  από το Διμο 
(ii). Σεχνικά χαρακτθριςτικά εναρμόνιςθσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ  ΤΑ 28492/11.05.2009, όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν 27934/2014 (Βϋ 2029) του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ - 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΣΑ και τθσ εγκ. 44 ΑΠ 30681/7-8-2014 του Τπουργείου Εςωτερικϊν 

(iii). Σεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και απαιτιςεισ καταλλθλότθτασ 
(iv). Μελζτθ προμικειασ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων αςφαλείασ παιδικισ 

χαράσ (Σεχνικζσ εκκζςεισ,  Γενικι και Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  των προσ προμικεια ειδϊν, Αναλυτικό 
τιμολόγιο, Προχπολογιςμό προμθκειϊν κ.λπ.) 

(v). Σεφχθ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν με τα ςυνθμμζνα παραρτιματα, ανάλυςθ μεκόδου  αξιολόγθςθσ – κριτιρια 
επιλογισ αναδόχου προμθκευτι ςφμφωνα με τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 

(vi). Μελζτθ - Σεχνικι ζκκεςθ χωροκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ οργάνων, επιλογισ των χριςεων και τθσ 
δυναμικότθτασ  του κάκε ενόσ  

(vii). Μελζτθ χωροκζτθςθσ καταλλθλότθτασ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν.  
(viii). Μελζτθ διάταξθσ εξοπλιςμοφ των παιδικϊν χαρϊν  

(ix). Ανάλυςθ περιεχομζνων φακζλου ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ παιδικϊν χαρϊν από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ 
περιφζρειασ  

4. Προχπολογιςμόσ: 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι ενόσ   χιλιάδων ογδόντα (21.080,00)  

ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και κατανζμεται ωσ εξισ : 

 

Α/Α Τπηρεςία Αξία 
1 Μελζτθ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων 

(γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ  και 

φωτιςμοφ μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ Δ.Ε Σετραφυλίασ 

και Ηρακλείασ 

17.000,00 

φνολο  17.000,00 

Φ.Π.Α   24%  4.080,00 

υνολικι αξία  21.080,00 

5. Χρονοδιάγραμμα: 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτουσ ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Ανάδειξη αναδόχου 

Η ανάδειξθ αναδόχου κα γίνει με ςυνοπτικό Διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 

7. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα - επάρκεια  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κακϊσ και Κοινοπραξίεσ ι Ενϊςεισ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων,  που δραςτθριοποιοφνται ςε δραςτθριότθτα (ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, μελετθτικϊν κλπ) ςυναφι 

με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ  και με αποδεδειγμζνθ ικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ   

Ειδικότερα για τθ ςυμμετοχι τουσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται  υποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ,  να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ 

που αφοροφν τθν Σεχνικι Επάρκεια (τεχνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ) ιτοι να ζχουν υλοποιιςει για 

δθμόςιο φορζα,  τρεισ  (3) τουλάχιςτον ςυμβάςεισ με Δθμόςιουσ φορείσ με αντικείμενο τθν   

i εκπόνθςθ μελζτθσ χωροκζτθςθσ καταλλθλότθτασ οργάνωςθσ και λειτουργίασ παιδικισ χαράσ  

ii εκπόνθςθ μελζτθσ διάταξθσ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων αςφαλείασ 

παιδικισ χαράσ  

iii εκπόνθςθ μελζτθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων 

αςφαλείασ παιδικισ χαράσ  
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Οι ανωτζρω μελζτεσ ςτα πλαίςια ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων θα πρζπει είτε να ζχουν αξιολογηθεί 

και ενταχθεί προσ χρηματοδότηςη είτε να υλοποιοφνται ή να ζχουν υλοποιηθεί από το Δθμόςιο φορζα.  

 

 

 

        Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019      Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019 

Ο υντάξασ        Θεωρικθκε 

                                                                                                                                                            Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ 

 
 

                 Παφλοσ Καρζηοσ                                                                                                     Δθμιτριοσ Παπαδιάσ 
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Άρθρο 1ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η υπθρεςία αποτελεί «δθμόςια ςφμβαςθ γενικισ υπθρεςίασ» ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και κα γίνει με δθµόςιο ανοικτό διαγωνιςµό µε τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςµοφ 

κατά το άρκρο 117 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) και µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν «πλζον ςυμφζρουςα 

από Οικονοµικι άποψθ προςφοράσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιµισ», ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του 

άρκρου 86 του Ν. 4412/2016», λαμβανομζνων υπόψθ των προβλεπόμενων καταργοφμενων και μεταβατικϊν 

διατάξεων και, ειδικότερα: 

(1) του άρκρου 376 «Μεταβατικζσ διατάξεισ» (άρκρα 90 παρ, 2 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 

2014/25/ΕΕ) και, 

(2) του άρκρου 377 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ». 

(3) θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςτο πλαίςιο των ειδικότερων διατάξεων: 

(4) του  Ν. 4412/2016 

(5) του N. 3853/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ». 

(6) Για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ γενικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια του Ν. 

4412/2016, κα λθφκοφν επιπρόςκετα υπόψθ οι ακόλουκεσ διατάξεισ, όπου αυτζσ ςυμπλθρϊνουν το Νόμο 

4412/2016 και εξειδικεφουν τισ πράξεισ των Υπθρεςιϊν του Διμου και, όπου αυτζσ δεν αντιβαίνουν ςτισ 

διατάξεισ του παραπάνω Νόμου: 

(6.1) το άρκρο 209 του Ν.3463/2006 όπωσ αυτζσ ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 22 

του Ν.3536/2007, 

(6.2) του Ρ.Δ. 80/2016, «ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

(6.3) τα άρκρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

(6.4) θ παρ 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08, 

(6.5) το άρκρο S3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), 

(6.6) ο Ν. 3871/2010 και το ΡΔ, 113/2010, 

(6.7) ο N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010} με τισ τροποποιιςεισ του ωσ ιςχφει, για τισ διαδικαςίεσ 

διαφάνειασ - δθμοςιότθτασ δαπανϊν και εγκυρότθτασ αποφάςεων, 

(6.8) ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφοσ 1, περί ενςωμάτωςθσ τθσ 2011/7/ΕΕ οδθγίασ για τθν 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων των πλθρωμϊν. 

(7) Τθν ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ του Ταµείου Ραρακατακθκϊν και ∆ανείων (ΤΡΔ) με βάςθ τθν 3633/21-12-2017 

ςυνεδρίαςθσ του διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΤΡΔ με κζμα 6ο «Ζγκριςθ ζνταξθσ μελετϊν Ο.Τ.Α. για τθν 

ωρίµανςθ και εκτζλεςθ ζργων υποδοµισ  ι  ζργων  γενικοφ  ενδιαφζροντοσ  ςε  αυτοφσ  ςτο  χρθματοδοτικό 

πρόγραµµα “Επιχοριγθςθ μελετϊν ωρίμανςθσ και εκτζλεςθσ ζργων των Ο.Τ.Α.”». 

(8) Τθν υπ αρικμ’  2/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΛ46Ω9Ξ-19Ω) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν Αποδοχι τθσ 

επιχοριγθςθσ μελετϊν ωρίμανςθσ και εκτζλεςθσ ζργων του διµου Γ. Καραϊςκάκθ ςτα πλαίςια του 

χρθματοδοτικοφ προγράµµατοσ «Επιχοριγθςθ μελετϊν ωρίμανςθσ και εκτζλεςθσ ζργων των ΟΤΑ», του Ταµείου 

Ραρακατακθκϊν και ∆ανείων.  

(9) Τθν υπογραφείςα μεταξφ του Διμου  Γεωργίου Καραϊςκάκθ  και  Ταμείου Ραρακατακθκϊν και δανείων 

Σφμβαςθ Δεςμευμζνου Λογαριαςμοφ (escrow account) «Επιχοριγθςθ Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ από 

το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων με ςκοπό τθν εκπόνθςθ μελετϊν για τθν ωρίμανςθ και εκτζλεςθ ζργων 

υποδομισ ι ζργων γενικοφ ςυμφζροντοσ ςε αυτοφσ.»  

(10) H υπ αρικ. 25/2019 απόφαςθ ∆θµοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ προχπολογιςμοφ και τθν εγγραφι 

πίςτωςθσ 21.080,00 € ςτον Κ.Α.: 15.7425.003  του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2019. 

(11) Τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν εγκεκριμζνθ Ανάλυςθ Ραραδοτζων του 

Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ  

Άρθρο  2ο:  Διάρκεια Σύμβασης 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθσ κοινοποίθςθσ 

ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, 

Η Σφμβαςθ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ κα ζχει τόςθ διάρκεια  εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ   



 

 

Άρθρο 3ο:  Δικαίωμα υμμετοχήσ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κακϊσ και Κοινοπραξίεσ ι Ενϊςεισ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων,  που δραςτθριοποιοφνται ςε δραςτθριότθτα (ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, μελετθτικϊν κ.λπ.) ςυναφι με 

το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ  και με αποδεδειγμζνθ ικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ  όπωσ αυτι περιγράφεται 

ςτο Άρκρο 4 

Άρθρο 4
ο
:  Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ 

Για τθ ςυμμετοχι τουσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται  υποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ,  να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που αφοροφν τθν Τεχνικι 
Επάρκεια (τεχνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ): 

4.1    Να ζχουν υλοποιήςει για δημόςιο φορζα,  τρεισ (3) τουλάχιςτον ςυμβάςεισ  με αντικείμενο την   

i εκπόνηςη μελζτησ χωροθζτηςησ καταλληλότητασ οργάνωςησ και λειτουργίασ παιδικήσ χαράσ  

ii εκπόνηςη μελζτησ διάταξησ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων αςφαλείασ 

παιδικήσ χαράσ  

iii εκπόνηςη μελζτησ προμήθειασ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων 

αςφαλείασ παιδικήσ χαράσ  
Οι ανωτζρω μελζτεσ ςτα πλαίςια ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων κα πρζπει είτε να ζχουν 
αξιολογθκεί και ενταχκεί προσ χρθματοδότθςθ είτε να υλοποιοφνται ι να ζχουν υλοποιθκεί από το Δθμόςιο 
φορζα.  

 
Άρθρο 5

ο
:  Δικαιολογητικά  υμμετοχήσ – Οικονομική Προςφορά 

Δικαιολογθτικά  Συμμετοχισ επί ποινι αποκλειςμοφ   

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν ι αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ταχυδρομικά  ι και με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου του Διμου (Δθμοτικό κατάςτθµα Άνω Καλεντίνθσ, 470 44, 

Άρτα ) κλειςτό φάκελο προςφοράσ όπου κα αναγράφονται ευκρινϊσ θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα, ο 

τίτλοσ του Ζργου για τον οποίο υποβάλλεται και τα ςτοιχεία του αποςτολζα, τα ακόλουκα: 
(1) Αίτθςθ ςυμμετοχισ  

(2) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/1986 που να δθλϊνεται ότι: Ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ μελζτθσ 

τουσ οποίουσ και αποδζχονται πλιρωσ, οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα μελζτθ και ότι 

οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα παραμείνουν ςτακερζσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Αναλυτικό προφίλ τθσ επιχείρθςθσ,  

(4) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 

4412/2016, ςφμφωνα  µε  το  πρότυπο  του  Ραραρτιματοσ  τθσ  παροφςθσ,  ωσ προκαταρκτικι  απόδειξθ  προσ  

αντικατάςταςθ  των  πιςτοποιθτικϊν  που  εκδίδουν  δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα µζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο 

προςφζρων πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 δεν  ςυντρζχει  ςτο  πρόςωπό  του  κάποιοσ  από  τουσ  λόγουσ  αποκλειςμοφ  που αναφζρονται ςτθν παρ, 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ τθσ παροφςασ  

 ότι όςα δθλϊνει ςτθν προςφορά του είναι αλθκι 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει  αναρτθκεί ωσ παράρτθμα τθσ 

παροφςασ ςε  επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
(5) Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ με 

αναγραφι τθσ δραςτθριότθτασ που απαιτεί θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και εκτφπωςθ των ςτοιχείων 
μθτρϊου/επιχείρθςθσ από τθν προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ του TAXISNET.GR με τουσ κωδικοφσ 
δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. 

(6) Οικονομικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςυνταγμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται. 

(7) Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ Τεχνικισ Επάρκειασ του Ρροςφζροντοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ακόλουκα; 
i Συμπλθρωμζνο ΡΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ  με επιςυναπτόμενα τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ  
ii Συμπλθρωμζνο ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ  
iii Συμπλθρωμζνο ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΟΓΑΝΩΝ ΑΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ 
 



 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

OΙ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από το προςφζροντα (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που 

υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, Κατά τα λοιπά (όςον αφορά το τφπο των δικαιολογθτικϊν) ιςχφει ο ν, 4250/2014 

αναφορικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων και διευκρινίηονται δε ςχετικά τα εξισ: 

-  Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων 

ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 

περ, α' τθσ παρ, 2 του άρκρ. 1 του ν. 4250/2014, Η παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά 

ζγγραφα (πχ πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, κλπ) για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 

επικυρωμζνων «αντιγράφων, 

-  Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ 

επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρ. 36 παρ, 2 β' του Κϊδικα Δικθγόρων (ν, 4194/2013), Σθμειϊνεται ότι δεν Θίγονται και 

εξακολουκοφν να ιςχφουν οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 

(APOSTILE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ 

ςυμφωνίεσ. 

-  Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 36 παρ, 2 β' 

του Κϊδικα Δικθγόρων *ν, 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και  φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρ. 1 του ν, 

4250/2014. 

- Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ 

επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηομζνουσ. 
 
Άρθρο 6ο:  Ανάδειξη αναδόχου - Κριτήρια ανάθεςησ  

Η ανάδειξθ αναδόχου κα γίνει με ςυνοπτικό Διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 και κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 

Η επιλογι των κριτθρίων του παρόντοσ άρκρου τίκενται ςυμφϊνωσ του άρκρου 86 του Ν. 4412/16 (άρκρο 67 παρ. 2 

ςτοιχ. β’ τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) - για τθν επιλογι του αναδόχου, εκπορεφεται εκ τθσ αναγκαιότθτασ τιρθςθσ 

κρίςιμων παραγόντων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ υπό ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςυνδεόμενων ευκζωσ με το 

κυρίωσ αντικείμενο υπθρεςιϊν για τθν διαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά) βάςει βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία με βάςθ το περιεχόμενο του φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ που κα υποβάλουν οι 

διαγωνιηόμενοι, εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
(ΚΡi) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(βi) 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(ςi) 

Κ1 
Ορκότθτα αντίλθψθσ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων 
τθσ ςφμβαςθσ.   

100-120 30 % 

K2 
Καταλλθλότθτα   μεκοδολογίασ,   για τθν υλοποίθςθ του ζργου 
και διαςφάλιςθ ποιότθτασ  

100-120 40 % 

Κ3 Ορκολογικι   ανάλυςθ   του   αντικειμζνου   τθσ   ςφμβαςθσ    100-120 30 % 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ                                                                              100 % 

 

 



 

 

 

6.1  Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορϊν  
 
6.1.1  Βαθμολόγηςη τεχνικήσ προςφοράσ 

Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ (Κi)  κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται 

ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι 

απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . 

Η αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ (βi) των τεχνικϊν προςφορϊν ςτα Ki κριτιρια, κα είναι ςυναρτϊμενθ τθσ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΡΕΙΓΑΦΗΣ  ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ  του διαγωνιηομζνου, κακϊσ και του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ των λοιπϊν 

προςκομιηόμενων ςτοιχείων, απαιτιςεων, όρων και προχποκζςεων που τίκενται ςτα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ τθσ παροφςασ.  

 

Ειδικότερα: 

(i) Για τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου ΚΡ1: Ορθότητα αντίληψησ του αντικειμζνου και των απαιτήςεων τησ 

ςφμβαςησ.   

Θα αξιολογθκεί θ ςαφινεια τθσ πρόταςθσ και θ κατανόθςθ του πλαιςίου, των γενικϊν και ειδικϊν κεμάτων 

και των απαιτιςεων των προμθκειϊν  για τθν υλοποίθςθ των οποίων  κα παραςχεκοφν οι υπθρεςίεσ του 

ςυμβοφλου, θ αντίλθψθ των ιδιαιτεροτιτων, των ειδικϊν ηθτθμάτων και των ενδεχόμενων κινδφνων.  

Η αξιολόγθςθ του παρόντοσ κριτθρίου κα βαςιςτεί ςτθν ανάλυςθ τθσ Ενότθτασ 1: Κάλυψθ απαιτιςεων μζςω 

προςφερομζνων υπθρεςιϊν,  τθσ παραγράφου 6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ  ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ    µε 

εντοπιςµό των κεµάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθµαςία κατά τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. 

 

(ii) Για τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου Κ2: Καταλλθλότθτα   μεκοδολογίασ,   για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ 

και διαςφάλιςθ ποιότθτασ  

Θα αξιολογθκεί θ προτεινόμενθ μεκοδολογία για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν, κακϊσ επίςθσ και ο  βακµόσ 

κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ υπθρεςίασ από τισ δραςτθριότθτεσ που κα ζχει προβλζψει και αναπτφξει ο κάκε 

διαγωνιηόμενοσ ςτθν Ενότθτα 2: Μεκοδολογία των ενεργειϊν υλοποίθςθσ προςφερομζνων υπθρεςιϊν, τθσ 

παραγράφου 6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ τθσ παροφςασ  

Στο παρϊν κριτιριο αξιολογείται ιδιαίτερα  

- θ προςζγγιςθ των διαγωνιηομζνων ςε ςχζςθ με τα κριτιρια επιλογισ του προςφερομζνου εξοπλιςμοφ 

- θ προςζγγιςθ των διαγωνιηομζνων ςε ςχζςθ με τθν κάλυψθ τθσ Διοικθτικισ και Επιχειρθςιακισ επάρκειασ 

του Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ των προμθκειϊν  

- θ προςζγγιςθ των διαγωνιηομζνων ςε ςχζςθ με τισ εγκρίςεισ χρθματοδότθςθσ του Διμου κακϊσ και 

δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ τόςο του εξοπλιςμοφ όςο και των υποδομϊν που τυχόν απαιτοφνται (αλλά 

θ μελζτθ τουσ δεν αφορά τθν παροφςα ςφμβαςθ) για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ βζλτιςτθσ αναβάκμιςθσ 

των παιδικϊν χαρϊν   

 

(iii) Για τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου Κ3: Ορκολογικι   ανάλυςθ   του   αντικειμζνου   τθσ   ςφμβαςθσ    

Θα αξιολογθκεί θ ορκολογικι   ανάλυςθ   του   αντικειμζνου   τθσ   ςφμβαςθσ, θ ςφνδεςι τουσ με τα ελάχιςτα 

απαιτοφμενα παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν. Οι εν λόγω αναλφςεισ κα 

αναπτυχκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ ςτθν  Ενότθτα 2: Μεκοδολογία των ενεργειϊν υλοποίθςθσ 

προςφερομζνων υπθρεςιϊν  και ςτθν Ενότθτα 3:  Ρροτάςεισ περί βζλτιςτου αποτελζςματοσ από τθν  

υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν, τθσ παραγράφου 6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ τθσ 

παροφςασ   

 

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ 

επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 

βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ κάκε διαγωνιηομζνου, υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

ΣΠn = ς1xβ1 + ς2xβ2 + ς3xβ3 



 

 

 

Ππου «ΣΤΡn» θ Στακμιςμζνθ Τεχνικι Ρροςφορά κάκε (n) διαγωνιηόμενου ςτρογγυλοποιθμζνθ ςτο δεφτερο (2ο) 

δεκαδικό ψθφίο, ενϊ «ςi» ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ ΚPi και ιςχφει ς1+ς2+....ςν = 1.   

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

6.1.2 Βαθμολόγηςη οικονομικήσ προςφοράσ 

 

Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΣΟΡn τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ ΟΡn του κάκε (n) διαγωνιηόμενου,   ευνοϊντασ τισ υψηλότερεσ εκπτϊςεισ με βάςθ τον παρακάτω τφπο  

 

ΟΠn = 100**1 – (ΟΠn)/(ΠΜ)+  

όπου,  

ΣΟΡn θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κάκε (n) διαγωνιηόμενου,  

ΟΡn είναι θ οικονομικι προςφορά του κάκε διαγωνιηομζνου άνευ ΦΡΑ και  

ΡΜ ο ςυνολικά εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ άνευ ΦΡΑ.  

Η προκφπτουςα Στακμιςμζνθ Οικονομικι Ρροςφορά κα ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο ) δεκαδικό ψθφίο.   

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε 20%  

 

6.1.3 Βαθμολογία και κατάταξη προςφορϊν 

Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ ΤΒΑn  κάκε (n) διαγωνιηόμενου, προκφπτει από το άκροιςμα:  

ΣΒΑn = (ΣΠn) x 80% + (ΟΠn) x 20% 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, είναι θ προςφορά του διαγωνιηομζνου με τον μεγαλφτερο 

Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ. Ο διαγωνιηόμενοσ αυτόσ ανακθρφςςεται προςωρινόσ ανάδοχοσ 

 
6.2 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   
 
Η Τεχνικι περιγραφι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν κα αποτελζςει το βαςικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ των διαγωνιηομζνων  
Θα ςυνταχκεί από τουσ διαγωνιηομζνουσ με βάςθ τθν κατωτζρω διάρκρωςθ και περιεχόμενο  
 
Ενότθτα 1:  Κάλυψθ απαιτιςεων μζςω προςφερομζνων υπθρεςιϊν 
Αναπτφςςονται οι απαιτιςεισ που πρζπει να καλφψει θ παροχι υπθρεςιϊν του διαγωνιηομζνου, με αναφορά ςτο 
πλαίςιο, τα γενικά  και ειδικά κζματα που αφοροφν ςτισ προμικειεσ εξοπλιςμοφ και διατάξεισ αςφαλείασ των 
παιδικϊν χαρϊν και ειδικι αναφορά ςτθν φπαρξθ  ενδεχόμενων κινδφνων.  
 
Ενότθτα 2: Μεκοδολογία των ενεργειϊν υλοποίθςθσ προςφερομζνων υπθρεςιϊν 
Αναπτφςςεται θ προτεινόμενθ μεκοδολογία των ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν και κάλυψθσ των 
απαιτιςεων, κακϊσ επίςθσ και οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων που ζχουν προςδιοριςτεί ςτθν Ενότθτα 1. Στθν 
εν λόγω ενότθτα κα αναπτυχκοφν οι ενζργειεσ και τα παραδοτζα όπωσ οριοκετοφνται από τον διαγωνιηόμενο.  
 
Ενότθτα 3: Ρροτάςεισ περί βζλτιςτου αποτελζςματοσ από τθν  υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν 
Αναπτφςςονται οι προτάςεισ του διαγωνιηομζνου για τθν επίτευξθ του βζλτιςτου και ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα  
ικανοποίθςθσ των αναγκϊν που καλείται να καλφψει θ  υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν του αναδόχου. 
  
Στισ ανωτζρω ενότθτεσ κα πρζπει ο διαγωνιηόμενοσ να αναπτφξει κάκε ςτοιχείο που κα προςδιορίηει τθν προςζγγιςι 
του ωσ προσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του, ϊςτε να κακίςταται ευχερισ θ αξιολόγθςθ τουσ με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ όπωσ αναπτφςςονται ςτο Άρκρο 6ο:  Ανάδειξθ αναδόχου - Κριτιρια 
ανάκεςθσ  
 Οι διαγωνιηόμενοι κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ τουσ κα πρζπει να λάβουν υπ’ όψιν τουσ τθν υφιςτάμενθ 
Διοικθτικι Ικανότθτα των υπθρεςιϊν του Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ, τθν ςτελζχωςθ για τθν κάλυψθ 



 

 

Επιχειρθςιακισ Επάρκειασ ςε όλα τα ςτάδια μζχρι και τθν υλοποίθςθ των προμθκειϊν κακϊσ και του περιεχομζνου 
των εγκρίςεων χρθματοδότθςθσ. 

Άρθρο 7ο: Ποινικζσ Ρήτρεσ- Ζκπτωςη Αναδόχου 

Για οποιαδιποτε αμζλεια του αναδόχου ςχετικά με τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ζχουν εφαρμογι οι 

ςχετικζσ παραπάνω αναφερόμενεσ διατάξεισ. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τον προμθκευτι ζκπτωτο με 

όλεσ τισ ςχετικζσ ςυνζπειεσ ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016, 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

του Ν,4412/2016 και του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Άρθρο 8
ο
: Αναθεϊρηςη ημϊν 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, θ τιμι τθσ Οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου κα παραμείνει ςτακερι και 

δεν κα υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, 

 

Άρθρο 9
ο
:  Σρόποσ πληρωμήσ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςταδιακά κατόπιν παράδοςθσ και παραλαβισ Ρεριοδικϊν Εκκζςεων 
Ρροόδου οι οποίεσ αφοροφν  ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

 

Άρθρο 10
ο
:  Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 

Στην περίπτωςη που η αξία τησ ςφμβαςησ είναι ίςη ή κατϊτερη των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται εγγφηςη καλήσ 

εκτζλεςησ (τρίτο εδ. τησ παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

 

Άρθρο 11ο:  Φόροι, Σζλη, Κρατήςεισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, θ οποία κατά νόμο βαρφνει αυτόν. 

 

Άρθρο 12ο:  Επίλυςη διαφορϊν, Εφαρμοςτζο δίκαιο 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογράφει. 

 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά Θα λφεται από τα αρμόδια ελλθνικά δικαςτιρια, 

 

 

 

        Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019      Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019 

Ο Συντάξασ        Θεωρικθκε 

                                                                                                                                                            Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ 

 
 

                 Ραφλοσ Καρζηοσ                                                                                                     Δθμιτριοσ Ραπαδιάσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ:   «Μελζτθ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ 

πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων (γενικισ χριςθσ 

και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, 

διατάξεων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ μθδενικισ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ 

χαρζσ Δ.Ε Γεωργίου Καραϊςκάκθ» 

Προχπολογιςμόσ: 21.080,00 ευρϊ (ςυμπερ. Φ.Π.Α 24% 

Κ.Α.      15.7425.002      

C.P.V.  79418000-7 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

Για τθν ανάκεςθ 

«Μελζτθ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων (γενικισ χριςθσ 

και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ μθδενικισ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ Δ.Ε Γεωργίου Καραϊςκάκθ» 

C.P.V.  79418000-7 

 

ΣΕΤΧΟ 1 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Μελζτησ: 4/2019 
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1. κοπιμότητα – Αντικείμενο υπηρεςιών  

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτον προςδιοριςμό του περιεχομζνου των υπθρεςιϊν εξωτερικοφ επιςτθμονικοφ 

ςυνεργάτθ για τθν υλοποίθςθ τθσ μελζτθσ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ 

οργάνων (γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ 

μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ τθσ Δ.Ε Γεωργίου Καραϊςκάκθ.  

Η μελζτθ του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ απαιτείται για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ  «Προμικεια - τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 

για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ ςτθν Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊςκάκθ» με εγκεκριμζνθ 

χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ  ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ, ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ΙΙΙ «Προμικεια - 

Σοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν των διμων τθσ Χϊρασ» ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 

34583/2-7-2018 απόφαςθ του υπουργοφ των Εςωτερικϊν. 

Η  υλοποίθςθ  τθσ  παροφςασ,  κα προςδιορίςει το περιεχόμενο του εξοπλιςμοφ  αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων 

παιδικϊν χαρϊν τθσ Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊςκάκθ κακϊσ και τθν εναρμόνιςθ τουσ ςτα διεκνι πρότυπα αςφαλείασ ςτο 

ςτόχο δθμιουργίασ ςφγχρονων, λειτουργικϊν και αςφαλϊν  χϊρων που κα ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ 

επιςκεψιμότθτασ μζςω δθμιουργικοφ παιχνιδιοφ και βιωματικισ μάκθςθσ.  

Για το Διμο Γεωργίου Καραϊςκάκθ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ νζων παιδικϊν χαρϊν αποτελεί θ ςυνζργεια τθσ χριςθσ ςαν 

χϊροσ ςωματικισ,  πνευματικισ ανάπτυξθσ και κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ςυμπλθρωματικότθτα χριςθ τθσ ςαν μζςο απτισ προςζγγιςθσ  του ρόλου και των αποτελεςμάτων τθσ ανακφκλωςθσ 

και τθσ περιοριςμζνθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ.  

Ο Διμοσ Γεωργίου Καραϊςκάκθ ςτο ςτόχο υλοποίθςθσ παρεμβάςεων αειφόρου προςζγγιςθσ ςτο ςφνολο τθσ 

αςκοφμενθσ πολιτικισ του βρίςκεται ςτο ςτάδιο εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων και εργαλείων περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ διατιρθςθ των πόρων και ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και υποςτιριξθσ μιασ ολιςτικισ 

προςζγγιςθσ, ςτο ςτόχο διαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ανκεκτικότθτασ με τθν πολιτικι αειφόρου 

ανάπτυξθσ 

Ειδικότερα ο Διμοσ βρίςκεται ςε ςτάδιο εγκατάςταςθσ και πιςτοποίθςθσ υςτθμάτων, Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ΕΝ/ΙSΟ 14001:2015, ενεργειακισ διαχείριςθσ ΕΝ/ΙSO 50001:2011 και  Διαχείριςθσ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτισ 

κοινότθτεσ ΕΝ/ISO 37101:2016 και με βάςθ τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ αξιολογοφνται τα χαρακτθριςτικά των 

προϊόντων, διαδικαςιϊν, υπθρεςιϊν  που ενςωματϊνονται ςτισ προδιαγραφζσ των υπό υλοποίθςθ ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςε κριτιρια αξιολόγθςθσ των προμθκευτϊν και επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν.    

τουσ ανωτζρω ςτόχουσ εντάςςει κατά το δυνατό το ςφνολο των προμθκειϊν του ςτα πλαίςια των προδιαγραφϊν 

των «Πράςινων Δθμόςιων υμβάςεων (ΠΔ)» οι οποίεσ αποτελοφν  ζνα ιςχυρό εργαλείο προϊκθςθσ τθσ Πράςινθσ 

Ανάπτυξθσ  και ενςωματϊνουν τισ αρχζσ  τθσ «Κυκλικισ Οικονομίασ», ενϊ λαμβάνεται υπ’ όψιν το «Εγχειρίδιο για τισ 

πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ» (βλζπε Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ http://europa.eu) 

2. Περιεχόμενο μελετών  

τα ανωτζρω πλαίςια ο ανάδοχοσ κα εκπονιςει τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ για τθν  

1. Αξιολόγθςθ καταλλθλότθτασ των πρόςφορων υφιςτάμενων χϊρων   

2. Προμικεια  πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων (γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά 

3. Προμικεια πιςτοποιθμζνων ελαςτικϊν δαπζδων αςφαλείασ  

ςε τουλάχιςτον τρεισ (3) παιδικζσ χαρζσ  τθσ Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊςκάκθ που κα κρικοφν κατάλλθλεσ για τθν 

αναβάκμιςι τουσ 

 

Σο ςφνολο των ωσ άνω παραδοτζων κα πρζπει να λάβει υπ’ όψιν:  
 Σισ  προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ ΕΝ 1176,  ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΣ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΣ ΕΝ 71-3,  

 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 28492/11.05.2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν  27934/2014 (Βϋ 2029) του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ-ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΣΑ- 

 Σθν εγκ. 44 ΑΠ 30681/7-8-2014 του Τπουργείου Εςωτερικϊν 

 Σθν κάτοψθ των χϊρων και τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ,  
 Σισ εγκεκριμζνεσ χρθματοδοτιςεισ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων 

(γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ   

3. Παραδοτζα 

Σα παραδοτζα του αναδόχου για τουλάχιςτον τρεισ  παιδικζσ χαρζσ τθσ Δ.Ε Γεωργίου Καραϊςκάκθ που κα 

υποδειχκοφν  από το Διμο,  και κα κρικοφν κατάλλθλεσ για τθν αναβάκμιςι τουσ,  αφοροφν το ςφνολο των 

απαιτοφμενων τευχϊν για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ των προμθκειϊν που περιγράφονται ανωτζρω και ειδικότερα 
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(i). Αξιολόγθςθ καταλλθλότθτασ των πρόςφορων υφιςτάμενων χϊρων  που κα υποδειχκοφν  από το Διμο 
(ii). Σεχνικά χαρακτθριςτικά εναρμόνιςθσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ  ΤΑ 28492/11.05.2009, όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν 27934/2014 (Βϋ 2029) του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ - 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΣΑ και τθσ εγκ. 44 ΑΠ 30681/7-8-2014 του Τπουργείου Εςωτερικϊν 

(iii). Σεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και απαιτιςεισ καταλλθλότθτασ 
(iv). Μελζτθ προμικειασ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων αςφαλείασ παιδικισ 

χαράσ (Σεχνικζσ εκκζςεισ,  Γενικι και Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  των προσ προμικεια ειδϊν, Αναλυτικό 
τιμολόγιο, Προχπολογιςμό προμθκειϊν κ.λπ.) 

(v). Σεφχθ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν με τα ςυνθμμζνα παραρτιματα, ανάλυςθ μεκόδου  αξιολόγθςθσ – κριτιρια 
επιλογισ αναδόχου προμθκευτι ςφμφωνα με τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 

(vi). Μελζτθ - Σεχνικι ζκκεςθ χωροκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ οργάνων, επιλογισ των χριςεων και τθσ 
δυναμικότθτασ  του κάκε ενόσ  

(vii). Μελζτθ χωροκζτθςθσ καταλλθλότθτασ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν.  
(viii). Μελζτθ διάταξθσ εξοπλιςμοφ των παιδικϊν χαρϊν  

(ix). Ανάλυςθ περιεχομζνων φακζλου ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ παιδικϊν χαρϊν από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ 
περιφζρειασ  

4. Προχπολογιςμόσ: 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι ενόσ   χιλιάδων ογδόντα (21.080,00)  

ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κατανζμεται ωσ εξισ : 

 

Α/Α Τπηρεςία Αξία 
1 Μελζτθ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων 

(γενικισ χριςθσ και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ 

μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ Δ.Ε Γεωργίου Καραϊςκάκθ 

17.000,00 

φνολο  17.000,00 

Φ.Π.Α   24%  4.080,00 

υνολικι αξία  21.080,00 

5. Χρονοδιάγραμμα: 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτουσ ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Ανάδειξη αναδόχου 

Η ανάδειξθ αναδόχου κα γίνει με ςυνοπτικό Διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 

7. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα - επάρκεια  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κακϊσ και Κοινοπραξίεσ ι Ενϊςεισ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων,  που δραςτθριοποιοφνται ςε δραςτθριότθτα (ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, μελετθτικϊν κ.λπ.) ςυναφι 

με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ  και με αποδεδειγμζνθ ικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ   

Ειδικότερα για τθ ςυμμετοχι τουσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται  υποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ,  να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ 

που αφοροφν τθν Σεχνικι Επάρκεια (τεχνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ) ιτοι να ζχουν υλοποιιςει για 

δθμόςιο φορζα,  τρεισ  (3) τουλάχιςτον ςυμβάςεισ με Δθμόςιουσ φορείσ με αντικείμενο τθν   

i εκπόνηςη μελζτησ χωροθζτηςησ καταλληλότητασ οργάνωςησ και λειτουργίασ παιδικήσ χαράσ  

ii εκπόνηςη μελζτησ διάταξησ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλώςιμα υλικά και διατάξεων αςφαλείασ 

παιδικήσ χαράσ  

iii εκπόνηςη μελζτησ προμήθειασ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλώςιμα υλικά και διατάξεων 

αςφαλείασ παιδικήσ χαράσ  

Οι ανωτζρω μελζτεσ ςτα πλαίςια ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων θα πρζπει είτε να ζχουν αξιολογηθεί 

και ενταχθεί προσ χρηματοδότηςη είτε να υλοποιοφνται ή να ζχουν υλοποιηθεί από το Δθμόςιο φορζα.  

Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019      Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019 

Ο υντάξασ        Θεωρικθκε 

                                                                                                                                                            Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ 
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                 Παφλοσ Καρζηοσ                                                                                                     Δθμιτριοσ Παπαδιάσ 



 

 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ:   «Μελζτθ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ 

πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων (γενικισ χριςθσ 

και χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, 

διατάξεων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ μθδενικισ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ 

χαρζσ Δ.Ε Γεωργίου Καραϊςκάκθ» 

Ρροχπολογιςμόσ: 21.080,00 ευρϊ (ςυμπερ. Φ.Ρ.Α 24% 

Κ.Α.      15.7425.002     

C.P.V.  79418000-7 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

Για τθν ανάκεςθ 

«Μελζτθ χωροκζτθςθσ,  προμικειασ και εγκατάςταςθσ πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ οργάνων (γενικισ χριςθσ και 

χριςθσ ΑΜΕΑ) από ανακυκλϊςιμα υλικά, διατάξεων αςφαλείασ  και φωτιςμοφ μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

ςτισ υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ Δ.Ε Γεωργίου Καραϊςκάκθ» 

C.P.V.  79418000-7 
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Άρθρο 1ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η υπθρεςία αποτελεί «δθμόςια ςφμβαςθ γενικισ υπθρεςίασ» ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και κα γίνει με δθµόςιο ανοικτό διαγωνιςµό µε τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςµοφ 

κατά το άρκρο 117 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) και µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν «πλζον ςυμφζρουςα 

από Οικονοµικι άποψθ προςφοράσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιµισ», ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του 

άρκρου 86 του Ν. 4412/2016», λαμβανομζνων υπόψθ των προβλεπόμενων καταργοφμενων και μεταβατικϊν 

διατάξεων και, ειδικότερα: 

(1) του άρκρου 376 «Μεταβατικζσ διατάξεισ» (άρκρα 90 παρ, 2 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 

2014/25/ΕΕ) και, 

(2) του άρκρου 377 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ». 

(3) θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςτο πλαίςιο των ειδικότερων διατάξεων: 

(4) του  Ν. 4412/2016 

(5) του N. 3853/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ». 

(6) Για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ γενικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια του Ν. 

4412/2016, κα λθφκοφν επιπρόςκετα υπόψθ οι ακόλουκεσ διατάξεισ, όπου αυτζσ ςυμπλθρϊνουν το Νόμο 

4412/2016 και εξειδικεφουν τισ πράξεισ των Υπθρεςιϊν του Διμου και, όπου αυτζσ δεν αντιβαίνουν ςτισ 

διατάξεισ του παραπάνω Νόμου: 

(6.1) το άρκρο 209 του Ν.3463/2006 όπωσ αυτζσ ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 22 

του Ν.3536/2007, 

(6.2) του Ρ.Δ. 80/2016, «ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

(6.3) τα άρκρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

(6.4) θ παρ 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08, 

(6.5) το άρκρο S3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), 

(6.6) ο Ν. 3871/2010 και το ΡΔ, 113/2010, 

(6.7) ο N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010} με τισ τροποποιιςεισ του ωσ ιςχφει, για τισ διαδικαςίεσ 

διαφάνειασ - δθμοςιότθτασ δαπανϊν και εγκυρότθτασ αποφάςεων, 

(6.8) ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφοσ 1, περί ενςωμάτωςθσ τθσ 2011/7/ΕΕ οδθγίασ για τθν 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων των πλθρωμϊν. 

(7) Τθν ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ του Ταµείου Ραρακατακθκϊν και ∆ανείων (ΤΡΔ) με βάςθ τθν 3633/21-12-2017 

ςυνεδρίαςθσ του διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΤΡΔ με κζμα 6
ο
 «Ζγκριςθ ζνταξθσ μελετϊν Ο.Τ.Α. για τθν 

ωρίµανςθ και εκτζλεςθ ζργων υποδοµισ  ι  ζργων  γενικοφ  ενδιαφζροντοσ  ςε  αυτοφσ  ςτο  χρθματοδοτικό 

πρόγραµµα “Επιχοριγθςθ μελετϊν ωρίμανςθσ και εκτζλεςθσ ζργων των Ο.Τ.Α.”». 

(8) Τθν υπ αρικμ’  2/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΛ4Ω9Ξ-19Ω) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν Αποδοχι τθσ 

επιχοριγθςθσ μελετϊν ωρίμανςθσ και εκτζλεςθσ ζργων του διµου Γ. Καραϊςκάκθ ςτα πλαίςια του 

χρθματοδοτικοφ προγράµµατοσ «Επιχοριγθςθ μελετϊν ωρίμανςθσ και εκτζλεςθσ ζργων των ΟΤΑ», του Ταµείου 

Ραρακατακθκϊν και ∆ανείων.  

(9) Τθν υπογραφείςα μεταξφ του Διμου  Γεωργίου Καραϊςκάκθ  και  Ταμείου Ραρακατακθκϊν και δανείων 

Σφμβαςθ Δεςμευμζνου Λογαριαςμοφ (escrow account) «Επιχοριγθςθ Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ από 

το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων με ςκοπό τθν εκπόνθςθ μελετϊν για τθν ωρίμανςθ και εκτζλεςθ ζργων 

υποδομισ ι ζργων γενικοφ ςυμφζροντοσ ςε αυτοφσ.»  

(10) H υπ αρικ. 25/2019 απόφαςθ ∆θμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ προχπολογιςμοφ και τθν εγγραφι 

πίςτωςθσ 21.080,00 € ςτον Κ.Α.: 15.7425.002  του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2019. 

(11) Τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν εγκεκριμζνθ Ανάλυςθ Ραραδοτζων του 

Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ  

Άρθρο  2ο:  Διάρκεια Σύμβασης 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθσ κοινοποίθςθσ 

ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, 

Η Σφμβαςθ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ κα ζχει τόςθ διάρκεια  εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ   



 

 

Άρθρο 3
ο
:  Δικαίωμα υμμετοχήσ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κακϊσ και Κοινοπραξίεσ ι Ενϊςεισ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων,  που δραςτθριοποιοφνται ςε δραςτθριότθτα (ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, μελετθτικϊν κλπ) ςυναφι με 

το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ  και με αποδεδειγμζνθ ικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ  όπωσ αυτι περιγράφεται 

ςτο Άρκρο 4 

Άρθρο 4ο:  Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ 
Για τθ ςυμμετοχι τουσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται  υποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ,  να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που αφοροφν τθν Τεχνικι 
Επάρκεια (τεχνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ): 

4.1    Να ζχουν υλοποιήςει για δημόςιο φορζα,  τρεισ (3) τουλάχιςτον ςυμβάςεισ  με αντικείμενο την   

i εκπόνηςη μελζτησ χωροθζτηςησ καταλληλότητασ οργάνωςησ και λειτουργίασ παιδικήσ χαράσ  

ii εκπόνηςη μελζτησ διάταξησ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων αςφαλείασ 

παιδικήσ χαράσ  

iii εκπόνηςη μελζτησ προμήθειασ εξοπλιςμοφ οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά και διατάξεων 

αςφαλείασ παιδικήσ χαράσ  
Οι ανωτζρω μελζτεσ ςτα πλαίςια ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων κα πρζπει είτε να ζχουν 
αξιολογθκεί και ενταχκεί προσ χρθματοδότθςθ είτε να υλοποιοφνται ι να ζχουν υλοποιθκεί από το Δθμόςιο 
φορζα.  

 
Άρθρο 5ο:  Δικαιολογητικά  υμμετοχήσ – Οικονομική Προςφορά 

Δικαιολογθτικά  Συμμετοχισ επί ποινι αποκλειςμοφ   

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν ι αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ταχυδρομικά  ι και με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου του Διμου (Δθμοτικό κατάςτθµα Άνω Καλεντίνθσ, 470 44, 

Άρτα ) κλειςτό φάκελο προςφοράσ όπου κα αναγράφονται ευκρινϊσ θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα, ο 

τίτλοσ του Ζργου για τον οποίο υποβάλλεται και τα ςτοιχεία του αποςτολζα, τα ακόλουκα: 
(1) Αίτθςθ ςυμμετοχισ  

(2) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/1986 που να δθλϊνεται ότι: Ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ μελζτθσ 

τουσ οποίουσ και αποδζχονται πλιρωσ, οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα μελζτθ και ότι 

οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα παραμείνουν ςτακερζσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Αναλυτικό προφίλ τθσ επιχείρθςθσ,  

(4) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 

4412/2016, ςφµφωνα  µε  το  πρότυπο  του  Ραραρτιματοσ  τθσ  παροφςθσ,  ωσ προκαταρκτικι  απόδειξθ  προσ  

αντικατάςταςθ  των  πιςτοποιθτικϊν  που  εκδίδουν  δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα µμζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο 

προςφζρων πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 δεν  ςυντρζχει  ςτο  πρόςωπό  του  κάποιοσ  από  τουσ  λόγουσ  αποκλειςμοφ  που αναφζρονται ςτθν παρ, 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ τθσ παροφςασ  

 ότι όςα δθλϊνει ςτθν προςφορά του είναι αλθκι 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει  αναρτθκεί ωσ παράρτθμα τθσ 

παροφςασ ςε  επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
(5) Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ με 

αναγραφι τθσ δραςτθριότθτασ που απαιτεί θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και εκτφπωςθ των ςτοιχείων 
μθτρϊου/επιχείρθςθσ από τθν προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ του TAXISNET.GR με τουσ κωδικοφσ 
δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. 

(6) Οικονομικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςυνταγμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται. 

(7) Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ Τεχνικισ Επάρκειασ του Ρροςφζροντοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ακόλουκα; 
i Συμπλθρωμζνο ΡΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ  με επιςυναπτόμενα τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ  
ii Συμπλθρωμζνο ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ  
iii Συμπλθρωμζνο ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΟΓΑΝΩΝ ΑΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΑΣ 
 



 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

OΙ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από το προςφζροντα (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που 

υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, Κατά τα λοιπά (όςον αφορά το τφπο των δικαιολογθτικϊν) ιςχφει ο ν, 4250/2014 

αναφορικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων και διευκρινίηονται δε ςχετικά τα εξισ: 

-  Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων 

ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 

περ, α' τθσ παρ, 2 του άρκρ. 1 του ν. 4250/2014, Η παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά 

ζγγραφα (πχ πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, κλπ) για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 

επικυρωμζνων «αντιγράφων, 

-  Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ 

επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρ. 36 παρ, 2 β' του Κϊδικα Δικθγόρων (ν, 4194/2013), Σθμειϊνεται ότι δεν Θίγονται και 

εξακολουκοφν να ιςχφουν οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 

(APOSTILE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ 

ςυμφωνίεσ. 

-  Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 36 παρ, 2 β' 

του Κϊδικα Δικθγόρων *ν, 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και  φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρ. 1 του ν, 

4250/2014. 

- Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ 

επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηομζνουσ. 
 
Άρθρο 6ο:  Ανάδειξη αναδόχου - Κριτήρια ανάθεςησ  

Η ανάδειξθ αναδόχου κα γίνει με ςυνοπτικό Διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 και κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 

Η επιλογι των κριτθρίων του παρόντοσ άρκρου τίκενται ςυμφϊνωσ του άρκρου 86 του Ν. 4412/16 (άρκρο 67 παρ. 2 

ςτοιχ. β’ τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) - για τθν επιλογι του αναδόχου, εκπορεφεται εκ τθσ αναγκαιότθτασ τιρθςθσ 

κρίςιμων παραγόντων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ υπό ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςυνδεόμενων ευκζωσ με το 

κυρίωσ αντικείμενο υπθρεςιϊν για τθν διαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά) βάςει βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία με βάςθ το περιεχόμενο του φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ που κα υποβάλουν οι 

διαγωνιηόμενοι, εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 

ΚΙΤΗΙΟ 

(Κi) 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(βi) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

(ςi) 

Κ1 Ορκότθτα αντίλθψθσ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων 

τθσ ςφμβαςθσ.   

100-120 30 % 

K2 Καταλλθλότθτα   μεκοδολογίασ,   για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

και διαςφάλιςθ ποιότθτασ  

100-120 40 % 

Κ3 Ορκολογικι   ανάλυςθ   του   αντικειμζνου   τθσ   ςφμβαςθσ    100-120 30 % 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ                                                                              100 % 

 
6.1  Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορϊν  
 



 

 

6.1.1  Βαθμολόγηςη τεχνικήσ προςφοράσ 

Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ (Κi)  κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται 

ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι 

απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . 

Η αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ (βi) των τεχνικϊν προςφορϊν ςτα Ki κριτιρια, κα είναι ςυναρτϊμενθ τθσ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΡΕΙΓΑΦΗΣ  ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ  του διαγωνιηομζνου, κακϊσ και του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ των λοιπϊν 

προςκομιηόμενων ςτοιχείων, απαιτιςεων, όρων και προχποκζςεων που τίκενται ςτα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ τθσ παροφςασ.  

 

Ειδικότερα: 

(i) Για τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου ΚΡ1: Ορθότητα αντίληψησ του αντικειμζνου και των απαιτήςεων τησ 

ςφμβαςησ.   

Θα αξιολογθκεί θ ςαφινεια τθσ πρόταςθσ και θ κατανόθςθ του πλαιςίου, των γενικϊν και ειδικϊν κεμάτων 

και των απαιτιςεων των προμθκειϊν  για τθν υλοποίθςθ των οποίων  κα παραςχεκοφν οι υπθρεςίεσ του 

ςυμβοφλου, θ αντίλθψθ των ιδιαιτεροτιτων, των ειδικϊν ηθτθμάτων και των ενδεχόμενων κινδφνων.  

Η αξιολόγθςθ του παρόντοσ κριτθρίου κα βαςιςτεί ςτθν ανάλυςθ τθσ Ενότθτασ 1: Κάλυψθ απαιτιςεων μζςω 

προςφερομζνων υπθρεςιϊν,  τθσ παραγράφου 6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ  ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ    µε 

εντοπιςµό των κεµάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθµαςία κατά τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. 

 

(ii) Για τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου Κ2: Καταλλθλότθτα   μεκοδολογίασ,   για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ 

και διαςφάλιςθ ποιότθτασ  

Θα αξιολογθκεί θ προτεινόμενθ μεκοδολογία για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν, κακϊσ επίςθσ και ο  βακµόσ 

κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ υπθρεςίασ από τισ δραςτθριότθτεσ που κα ζχει προβλζψει και αναπτφξει ο κάκε 

διαγωνιηόμενοσ ςτθν Ενότθτα 2: Μεκοδολογία των ενεργειϊν υλοποίθςθσ προςφερομζνων υπθρεςιϊν, τθσ 

παραγράφου 6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ τθσ παροφςασ  

Στο παρϊν κριτιριο αξιολογείται ιδιαίτερα  

- θ προςζγγιςθ των διαγωνιηομζνων ςε ςχζςθ με τα κριτιρια επιλογισ του προςφερομζνου εξοπλιςμοφ 

- θ προςζγγιςθ των διαγωνιηομζνων ςε ςχζςθ με τθν κάλυψθ τθσ Διοικθτικισ και Επιχειρθςιακισ επάρκειασ 

του Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ των προμθκειϊν  

- θ προςζγγιςθ των διαγωνιηομζνων ςε ςχζςθ με τισ εγκρίςεισ χρθματοδότθςθσ του Διμου κακϊσ και 

δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ τόςο του εξοπλιςμοφ όςο και των υποδομϊν που τυχόν απαιτοφνται (αλλά 

θ μελζτθ τουσ δεν αφορά τθν παροφςα ςφμβαςθ) για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ βζλτιςτθσ αναβάκμιςθσ 

των παιδικϊν χαρϊν   

 

(iii) Για τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου Κ3: Ορκολογικι   ανάλυςθ   του   αντικειμζνου   τθσ   ςφμβαςθσ    

Θα αξιολογθκεί θ ορκολογικι   ανάλυςθ   του   αντικειμζνου   τθσ   ςφμβαςθσ, θ ςφνδεςι τουσ με τα ελάχιςτα 

απαιτοφμενα παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν. Οι εν λόγω αναλφςεισ κα 

αναπτυχκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ ςτθν  Ενότθτα 2: Μεκοδολογία των ενεργειϊν υλοποίθςθσ 

προςφερομζνων υπθρεςιϊν  και ςτθν Ενότθτα 3:  Ρροτάςεισ περί βζλτιςτου αποτελζςματοσ από τθν  

υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν, τθσ παραγράφου 6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ τθσ 

παροφςασ   

 

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ 

επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 

βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ κάκε διαγωνιηομζνου, υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

ΣΠn = ς1xβ1 + ς2xβ2 + ς3xβ3 

 

Ππου «ΣΤΡn» θ Στακμιςμζνθ Τεχνικι Ρροςφορά κάκε (n) διαγωνιηόμενου ςτρογγυλοποιθμζνθ ςτο δεφτερο (2ο) 

δεκαδικό ψθφίο, ενϊ «ςi» ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ ΚPi και ιςχφει ς1+ς2+....ςν = 1.   

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε 80%.  



 

 

Στθν περίπτωςθ που θ ςυνολικι βακμολογία τθσ ςτακμιςμζνθσ τεχνικισ προςφοράσ (ΣΤΡ) διαγωνιηομζνου ι θ 

βακμολογία οποιοδιποτε επιμζρουσ κριτιριου βακμολόγθςθσ (ΚPi) είναι μικρότερθ από 70 βακμοφσ (ιτοι που δεν 

καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ/ελλείψεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ), επιφζρουν τθν 

απόρριψθ τθσ προςφοράσ και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ 

 

6.1.2 Βαθμολόγηςη οικονομικήσ προςφοράσ 

Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΣΟΡn τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ ΟΡn του κάκε (n) διαγωνιηόμενου,   ευνοϊντασ τισ υψηλότερεσ εκπτϊςεισ με βάςθ τον παρακάτω τφπο  

ΟΠn = 100**1 – (ΟΠn)/(ΠΜ)+  

όπου,  

ΣΟΡn θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κάκε (n) διαγωνιηόμενου,  

ΟΡn είναι θ οικονομικι προςφορά του κάκε διαγωνιηομζνου άνευ ΦΡΑ και  

ΡΜ ο ςυνολικά εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ άνευ ΦΡΑ.  

Η προκφπτουςα Στακμιςμζνθ Οικονομικι Ρροςφορά κα ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο ) δεκαδικό ψθφίο.   

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε 20%  

 

6.1.3 Βαθμολογία και κατάταξη προςφορϊν 

Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ ΤΒΑn  κάκε (n) διαγωνιηόμενου, προκφπτει από το άκροιςμα:  

ΣΒΑn = (ΣΠn) x 80% + (ΟΠn) x 20% 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, είναι θ προςφορά του διαγωνιηομζνου με τον μεγαλφτερο 

Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ. Ο διαγωνιηόμενοσ αυτόσ ανακθρφςςεται προςωρινόσ ανάδοχοσ 

 
6.2 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   
 
Η Τεχνικι περιγραφι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν κα αποτελζςει το βαςικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ των διαγωνιηομζνων  
Θα ςυνταχκεί από τουσ διαγωνιηομζνουσ με βάςθ τθν κατωτζρω διάρκρωςθ και περιεχόμενο  
 
Ενότθτα 1:  Κάλυψθ απαιτιςεων μζςω προςφερομζνων υπθρεςιϊν 
Αναπτφςςονται οι απαιτιςεισ που πρζπει να καλφψει θ παροχι υπθρεςιϊν του διαγωνιηομζνου, με αναφορά ςτο 
πλαίςιο, τα γενικά  και ειδικά κζματα που αφοροφν ςτισ προμικειεσ εξοπλιςμοφ και διατάξεισ αςφαλείασ των 
παιδικϊν χαρϊν και ειδικι αναφορά ςτθν φπαρξθ  ενδεχόμενων κινδφνων.  
 
Ενότθτα 2: Μεκοδολογία των ενεργειϊν υλοποίθςθσ προςφερομζνων υπθρεςιϊν 
Αναπτφςςεται θ προτεινόμενθ μεκοδολογία των ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν και κάλυψθσ των 
απαιτιςεων, κακϊσ επίςθσ και οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων που ζχουν προςδιοριςτεί ςτθν Ενότθτα 1. Στθν 
εν λόγω ενότθτα κα αναπτυχκοφν οι ενζργειεσ και τα παραδοτζα όπωσ οριοκετοφνται από τον διαγωνιηόμενο.  
 
Ενότθτα 3: Ρροτάςεισ περί βζλτιςτου αποτελζςματοσ από τθν  υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν 
Αναπτφςςονται οι προτάςεισ του διαγωνιηομζνου για τθν επίτευξθ του βζλτιςτου και ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα  
ικανοποίθςθσ των αναγκϊν που καλείται να καλφψει θ  υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν του αναδόχου. 
  
Στισ ανωτζρω ενότθτεσ κα πρζπει ο διαγωνιηόμενοσ να αναπτφξει κάκε ςτοιχείο που κα προςδιορίηει τθν προςζγγιςι 
του ωσ προσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του, ϊςτε να κακίςταται ευχερισ θ αξιολόγθςθ τουσ με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ όπωσ αναπτφςςονται ςτο Άρκρο 6ο:  Ανάδειξθ αναδόχου - Κριτιρια 
ανάκεςθσ  
 Οι διαγωνιηόμενοι κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ τουσ κα πρζπει να λάβουν υπ όψιν τουσ τθν υφιςτάμενθ 
Διοικθτικι Ικανότθτα των υπθρεςιϊν του Διμου Γεωργίου Καραϊςκάκθ, τθν ςτελζχωςθ για τθν κάλυψθ 
Επιχειρθςιακισ Επάρκειασ ςε όλα τα ςτάδια μζχρι και τθν υλοποίθςθ των προμθκειϊν κακϊσ και του περιεχομζνου 
των εγκρίςεων χρθματοδότθςθσ. 



 

 

Άρθρο 7
ο
: Ποινικζσ Ρήτρεσ- Ζκπτωςη Αναδόχου 

Για οποιαδιποτε αμζλεια του αναδόχου ςχετικά με τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ζχουν εφαρμογι οι 

ςχετικζσ παραπάνω αναφερόμενεσ διατάξεισ. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τον προμθκευτι ζκπτωτο με 

όλεσ τισ ςχετικζσ ςυνζπειεσ ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016, 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

του Ν,4412/2016 και του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Άρθρο 8
ο
: Αναθεϊρηςη ημϊν 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, θ τιμι τθσ Οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου κα παραμείνει ςτακερι και 

δεν κα υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, 

 

Άρθρο 9ο:  Σρόποσ πληρωμήσ 
Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςταδιακά κατόπιν παράδοςθσ και παραλαβισ Ρεριοδικϊν Εκκζςεων 
Ρροόδου οι οποίεσ αφοροφν  ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

 

Άρθρο 10ο:  Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 

Στην περίπτωςη που η αξία τησ ςφμβαςησ είναι ίςη ή κατϊτερη των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται εγγφηςη καλήσ 

εκτζλεςησ (τρίτο εδ. τησ παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

 

Άρθρο 11ο:  Φόροι, Σζλη, Κρατήςεισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, θ οποία κατά νόμο βαρφνει αυτόν. 

 

Άρθρο 12ο:  Επίλυςη διαφορϊν, Εφαρμοςτζο δίκαιο 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογράφει. 

 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά Θα λφεται από τα αρμόδια ελλθνικά δικαςτιρια, 

 

 

        Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019      Άνω Καλεντίνθ    15/02/2019 

Ο Συντάξασ        Θεωρικθκε 

                                                                                                                                                            Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ 

 
 

                 Ραφλοσ Καρζηοσ                                                                                                     Δθμιτριοσ Ραπαδιάσ 
 


