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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η µελέτη αυτή αφορά

την προµήθεια, µεταφορά, και τοποθέτηση

ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων οργάνων παιδικών χαρών προκειµένου να
αντικατασταθούν τα αντίστοιχα φθαρµένα ή καταστρεµµένα

στις παιδικές

χαρές που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου Πειραιά.
Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος των παιδικών χαρών στις οποίες θα γίνει η
τοποθέτηση των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων

των οργάνων, ωστόσο

ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις ανάλογα µε τις ανάγκες που θα
παρουσιαστούν.

A’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1)Παιδική χαρά Ρόδου Αµάραντου (Σούτσου- Φλέµινγκ-Γ. Σουρή -Β.
Αθανασίου)
2)Παιδική χαρά Πλατείας Καρπάθου (Πλατεία Καρπάθου –Κάσου – Καρπάθου
- Ανδριανοπούλου)

3)Παιδική χαρά Μητρώου (Μητρώου-Αθ. Μουτσοπούλου-Οµηρίδου-Στ.
Σκουλούδη)

Β’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Κλεµανσώ (Σηραγγείου – Κλεµανσώ-Θρασύβουλου –Λόιδ
Τζωρτζ)
2)Παιδική χαρά Μουσών (Βας. Γεωργίου – Μουσών-Νεωρείων- Σωτήρος ∆ίος)
3)Παιδική χαρά Αγ. Κων/νου (Καραίσκου -Τσαµαδού-Βας.ΓεωργίουΑλκιβιάδου)
4)Παιδική χαρά Τερψιθέας (Κολοκοτρώνη-2ας Μεραρχίας- Γλαδστώνος – Ηρ.
Πολυτεχνείου)
Γ’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Πινδάρου (Πινδάρου Μεγ. Αλεξάνδρου-Αγοράτου-Πυθαγόρα)
2)Παιδική χαρά Σολωµού (Σολωµού – Βενιζέλου—κάτω από τη γέφυρα –
∆αβάκη Πίνδου)
3)Παιδική χαρά Νιρβάνα (Νιρβάνα – Χρ. Σµύρνης – ∆αβάκη Πίνδου-Χριστοφή)
4)Παιδική χαρά Ησαπ (Ζερβού – Γιαννοπούλου-Λ Βείκου (Καραολή και
∆ηµητρίου)
∆’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Αχάια Κλάους(Μαντινείας – Θήρας – Μυκόνου – Λευκωσίας)
2)Παιδική χαρά Πλατείας Γεννηµατά(Αγ.Ελευθερίου –Αµοργού- Οριγώνη)
3)Παιδική χαρά Αγ. Σωτήρας (Θηβών - Αγ. Αναργύρων – Αγρινίου – Νισύρου
4)Παιδική χαρά Πλατείας Νεράιδας (Αργυροκάστρου –Λέρου- Κοπαίδος-Ι.
∆ραγούµη)
5)Παιδική χαρά Μαχητών (Μαχητών- Αγ. Σπυρίδωνος – Χίου)
6)Παιδική

χαρά

Παπαδογιώργη

(Στρατόπεδο

Παπαδογιώργη)

(Άγιος

Σπυρίδωνας – Αργυροκάστρου – Αγίου Ελευθερίου)
7)Παιδική χαρά Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων –Λέρου – Αγρινίου Πύργου )
8) Παιδική χαρά Μαυρογένους (Λεβαδείας – Μαυρογένους- Αγ. ΑναργύρωνΓραµµές Τραίνου)

9)Παιδική χαρά Βαλαωρίτου (Ιπποκράτους – Βαλαωρίτου – Ασκληπιού)
10)Παιδική χαρά Αρµένικης Εκκλησίας και Φλωρίνης
Ε’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1)Παιδική χαρά Καπετάν Γέρµα (Καπετάν Γέρµα-Καλικράτιδα – ΒλαχάκουΛακωνίας)
2)Παιδική χαρά C 130 (Ψαρών- Παπαστράτου-Σφακτηρίας - ∆ογάνης)
3)Παιδική χαρά ∆ηλαβέρη (πάρκο ∆ηλαβέρη) (∆αβάκη Πίνδου – Μακεδονίας –
Ευστ. ∆ηλαβέρη – Θηβών )
4)Παιδική χαρά Ψαρών (Ψαρρών και Γκούρα)
5)Παιδική χαρά Παλαµηδίου (Παλαµηδίου µεταξύ Μαυροµιχάλη και Ασκληπιού)
6)Παιδική χαρά Βώκου(Χαϊδαρίoυ – ∆άφνης – Γορδίου – Παναγίας Οδηγήτριας
– Ταινάρου – Γλαύκου – Πεζόδροµος Γλαύκου)
7)Παιδική χαρά Αγίας Μαρίνας (Αγχιάλου –Αγία Μαρίνα – Χορµοβίτου Θράκης)
8)Παιδική χαρά Έλλης (∆ογάνης -Σπάρτης –Έλλης-Καλαµών)

Η τοποθέτηση των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων οργάνων παιδικών

χαρών θα πρέπει να πραγµατοποιείται από έµπειρο και εξειδικευµένο
προσωπικό µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας, ενώ τα αντίστοιχα φθαρµένα
θα πρέπει να αφαιρούνται και να αποµακρύνονται .
Επείγουσες µικροεπισκευές που πιθανόν να προκύψουν θα εκτελούνται
αυθηµερόν (τοποθέτηση βιδών, ναυτικών κλειδιών, κρίκων για αλυσίδα,
αλυσίδων κλπ) µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας, και σε περίπτωση που το
παιχνίδι δεν επισκευάζεται αυθηµερόν θα λαµβάνονται µέτρα για την
ασφάλεια των επισκεπτών .
Tα προς προµήθεια ανταλλακτικά να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές και
να εναρµονίζονται στα υπάρχοντα όργανα, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1176-1έως 8

Κάθισµα νηπίων ασφαλείας από ελαστικό

+ (πλήρες)
Το κάθισµα της κούνιας, διαστάσεων 30-40 εκ, ανάλογα µε το κάθισµα που
αντικαθίσταται., θα είναι από ελαστικό υλικό µε υψηλή απορροφητικότητα
κρούσης, µε εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα µε νευρώσεις ή αντίστοιχο
υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Το κάθισµα πλαισιώνουν
πλευρικά τοιχώµατα για την προστασία των νηπίων, ύψους Η=20-25 εκ.. Το
κάθισµα θα είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει την
πτώση του παιδιού και να παρέχει στήριξη στο πίσω µέρος του.
Από τα τοιχώµατα αναρτάται η κούνια µε γαλβανισµένες αλυσίδες, στενών
κρίκων 5 - 6 χιλ.., οι οποίες καλύπτονται από άκαµπτο διαφανές NYLON, για
να αποφεύγεται η επαφή των κρίκων µε τα δάχτυλα του νηπίου. Για την
ένωση της αλυσίδας µε το κουζινέτο, όπως και για την ένωση της άλλης
άκρης της αλυσίδας µε το κάθισµα, χρησιµοποιούνται ναυτικά κλειδιά , τα
οποία ασφαλίζουν µε παξιµάδι ασφαλείας. Τα ναυτικά κλειδιά και οι αλυσίδες
ανάρτησης της κούνιας συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της κούνιας.

Κάθισµα παίδων ασφαλείας από ελαστικό(πλήρες)
Το κάθισµα της κούνια θα είναι διαστάσεων ανάλογων µε το κάθισµα που
αντικαθίσταται., από ελαστικό υλικό µε υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, µε
εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα µε νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να
εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Για την ένωση της αλυσίδας µε το
κουζινέτο, όπως και για την ένωση της άλλης άκρης της αλυσίδας µε το
κάθισµα,

χρησιµοποιούνται ναυτικά κλειδιά , τα οποία ασφαλίζουν µε

παξιµάδι ασφαλείας.

Τα ναυτικά κλειδιά και οι αλυσίδες ανάρτησης της

κούνιας συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της κούνιας.

Κάθισµα νηπίων ασφαλείας από ελαστικό (χωρίς αλυσίδες)
Το κάθισµα της κούνιας, διαστάσεων 30-40 εκ, ανάλογα µε το κάθισµα που
αντικαθίσταται., θα είναι από ελαστικό υλικό µε υψηλή απορροφητικότητα
κρούσης, µε εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα µε νευρώσεις ή αντίστοιχο
υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Το κάθισµα πλαισιώνουν
πλευρικά τοιχώµατα για την προστασία των νηπίων, ύψους Η=20-25 εκ.. Το
κάθισµα θα είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει την
πτώση του παιδιού και να παρέχει στήριξη στο πίσω µέρος του.

Για την ένωση του καθίσµατος µε την αλυσίδα, χρησιµοποιούνται ναυτικά
κλειδιά , τα οποία ασφαλίζουν µε παξιµάδι ασφαλείας. Τα ναυτικά κλειδιά
συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της κούνιας.

Κάθισµα παίδων ασφαλείας από ελαστικό(χωρίς αλυσίδες)
Το κάθισµα της κούνια θα είναι διαστάσεων ανάλογων µε το κάθισµα που
αντικαθίσταται., από ελαστικό υλικό µε υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, µε
εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα µε νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να
εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Για την ένωση του καθίσµατος µε την
αλυσίδα χρησιµοποιούνται ναυτικά κλειδιά , τα οποία ασφαλίζουν µε παξιµάδι
ασφαλείας. Τα ναυτικά κλειδιά συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της κούνιας.

Αλυσίδα ατσάλινη κούνιας παίδων.
Η αλυσίδα συνδέει την θέση της κούνιας παίδων µε το σκελετό αυτής, είναι
κατασκευασµένη από ατσάλι, γαλβανισµένη εν θερµώ, µε κοντό κρίκο πάχους
Φ6 (6 χιλ)
Κουζινέτο κούνιας
Το κουζινέτο είναι από χάλυβα ειδικά διαµορφωµένο πάχους 5 χιλ.. Το κινητό
µέρος είναι κατασκευασµένο από πλαστικό υαλοενισχυµένο και η κίνηση
γίνεται µε την βοήθεια δύο ρουλεµάν κλειστού τύπου. Η στήριξη της αλυσίδας
της κούνιας γίνεται µε µία διαµορφωµένη εσοχή επάνω στο πλαστικό κινητό
µέρος . Το κουζινέτο στηρίζεται στην οριζόντια δοκό της κούνιας µε δύο
στριφόνια.

Χειρολαβή τραµπάλας
Η χειρολαβή θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασµένη από ανοξείδωτο
µέταλλο, µε ή χωρίς επικάλυψη PVC . Η επιλογή του στοιχείου αλλά και η
τοποθέτηση του θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υπάρχοντος
οργάνου .
Χειρολαβή µύλου

Η χειρολαβή θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασµένη από ανοξείδωτο
µέταλλο. . Η επιλογή του στοιχείου αλλά και η τοποθέτηση του θα γίνει
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υπάρχοντος οργάνου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για

την

τοποθέτηση

χρησιµοποιούνται

των

παραπάνω

ειδών

του

τιµολογίου

γαλβανισµένοι κοχλίες µε παξιµάδια ασφαλείας και

πλαστικά καλύµµατα από πολυαµίδιο µε προστασία UV ενάντια στις
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Οι κοχλίες και οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να µην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισµένο,
µε χαµηλή περιεκτικότητα σε µόλυβδο, σύµφωνα µε τους κανονισµούς των
DIN. Η δαπάνη αυτών των µικροεξαρτηµάτων καθώς και η τοποθέτηση τους
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των παραπάνω άρθρων του τιµολογίου.

Μεταλλικά στοιχεία
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν (βίδες, σύνδεσµοι
κλπ.)

πρέπει

να

είναι

από

ανοξείδωτο

χάλυβα

ή

από

χάλυβα

θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι
επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί
σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς και να αντέχουν στην διάβρωση και
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Πλαστικά στοιχεία
Τα πλαστικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να έχουν
µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Να χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν την δυνατότητα ανακύκλωσης , να µην
είναι τοξικά, να είναι βραδυφλεγή, να παρέχουν υψηλή αντοχή έναντι
διαφόρων χηµικών και να φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία.

Χρώµατα
Τα χρώµατα που πιθανόν να χρησιµοποιηθούν για την βαφή των
µεταλλικών µερών θα πρέπει να είναι µη τοξικά . Η δε βαφή θα πρέπει να
γίνεται ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο στρωµµάτων.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προβεί και στην τοποθέτηση όλων
των προς προµήθεια εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και
των προδιαγραφών των οργάνων.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 2.438,50 €
πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6673.03 του προϋπολογισµού του
∆ήµου του έτους 2015.
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Α. Μιχελόγγονα
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Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προµήθεια Ανταλλακτικών Οργάνων και
κατασκευών εν γένει, Παιδικών Χαρών
Κ.Α. 30.6673.03

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.438,50 €
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ :ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ
CPVS : 37535200-9
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘ. : ΘΗΒΩΝ 78
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :
185 42
Πληροφορίες: Α. Μιχελόγγονα
τηλ. 2132123003

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων οργάνων παιδικών χαρών του ∆ήµου, που
απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή τους ώστε να εξασφαλίζεται η
σωστή και ασφαλής λειτουργία τους.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται
από τις διατάξεις:
1. Της Υπ. Απόφασης µε αρ. 11389/93 ‘Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ).
2. Του Ν. 2286/95 ‘Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων’.
3. Του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.)
4. Τον Ν. 2362/95 άρθρο 83 και την Υ.Α,35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ
1291/Β/11-8-2010
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές
γ) Ο προϋπολογισµός

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο
διαγωνισµό ή µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. .
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι ενδεικτικός
Ενδέχεται να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες των ειδών ή να υπάρξει
διαφοροποίηση ποσοτήτων αλλά µέσα στο ποσόν του προϋπολογισµού.
Άρθρο 5ο : Συµµετοχή προµηθευτών- ∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Οι προσφορές των συµµετεχόντων προµηθευτών θα πρέπει να είναι για το
σύνολο της ζητούµενης ποσότητας των ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα του
διαγωνισµού τα εξής δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται
η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
2)Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
3)∆ήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφεροµένων
ειδών, το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη και τον
τόπο εγκατάστασής του.
4)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα
δηλώνεται ότι: όλα τα προσφερόµενα είδη θα φέρουν πιστοποίηση ISO και θα
πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
5) Όλοι οι διαγωνιζόµενοι θα προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι
έλαβαν γνώση της µελέτης και αποδέχονται τους όρους αυτής
Άρθρο 6ο : Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής
απόφασης κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισµού ή της απόφασης
απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε
ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για να υπογράψει την σύµβαση και
καταθέσει την κατά το άρθρο 7 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση
αυτής.
Άρθρο 7ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας, χωρίς τον ΦΠΑ, παρέχεται δε µε
εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Άρθρο 8ο : Συσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη
συσκευασία, µεταφορά και παράδοση των ειδών εις τα οποία αναδείχθηκε
µειοδότης. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από
υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, µέχρι της τοποθέτησης αυτών στα
όργανα των παιδικών χαρών.
Άρθρο 9ο: Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι τρείς µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης. Η προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην προµήθεια των οργάνων εντός 5
ηµερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας και να προβαίνει στην έντεχνη
τοποθέτησή τους.
Αρθρο 10ο : Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή

Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του προµηθευτή ή στον
ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια µεταφοράς και
τοποθέτησης των ειδών στις παιδικές χαρές του ∆ήµου, βαρύνεται
αποκλειστικά ο προµηθευτής.
Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα, τα υλικά και
τα µηχανήµατα για την µεταφορά τους στον ∆ήµο, καθώς και το
απαιτούµενο προσωπικό για την φόρτωση, µεταφορά και τοποθέτηση
των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή.
Άρθρο 11ο : Πληµµελής κατασκευή
Εάν τα είδη παιδικών χαρών που θα προµηθευθεί ο ∆ήµος δεν
εκπληρώνουν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή
κακοτεχνίες (κατασκευαστικές ή λόγω της τοποθέτησης τους) , ο ανάδοχος
υποχρεούται να αντικαταστήσει το (τα) είδος(η), εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών.
Άρθρο 12ο
Για τα προσφερόµενα είδη, πρέπει να δοθούν πιστοποιητικά εναρµόνισής
τους µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς που αναφέρονται στην τεχνική
έκθεση, πλήρης τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, πριν την υπογραφή της
σύµβασης.

Επίσης τα υλικά των προσφεροµένων ειδών πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας.

Άρθρο 13ο : Πόροι , τέλη , κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο.
Άρθρο 14ο : Παραλαβή
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, θα γίνεται από την αρµόδια
επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής
µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαµβανοµένων ειδών ή
την αποκατάσταση των ανωµαλιών αυτών.
Εφ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της
Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο Εργοδότης
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό
του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα
του τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του
αναδόχου.
Άρθρο 15ο Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριµένα, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην
11389/93 απόφαση ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 185 Β/23.3.1993) ΕΚΠΟΤΑ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,………………………..
Η Συντάξασα
Η Προϊσταµένη
α/α

Α. Μιχελόγγονα

Α. Μιχελόγγονα

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ
και Λ.Τ.Ε.

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

