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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Ο Διμοσ Τρικκαίων κα προβεί ςτθν προμήθεια και εγκατάςταςη εξοπλιςμοφ παιδικϊν
χαρϊν για την αναβάθμιςη των παιδικϊν χαρϊν του Δήμου Σρικκαίων. Ο
προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 183.296,80 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και κα βαρφνει τον ΚΑ: 15-7135.0000 «Προμικεια &
τοποκζτθςθ οργάνων παιδικών χαρών» προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017.
Η εν λόγω προμικεια κα υλοποιθκεί με τθ διενζργεια ανοικτήσ ηλεκτρονικήσ
διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ κάτω των ορίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Ν.4412/2016.
Σφμφωνα με το άρκρο 59 του Ν. 4412/2016, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να
αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτών τμθμάτων και μποροφν
να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτών. Εξαιρουμζνων των
ςυμβάςεων οι οποίεσ ζχουν διαιρεκεί υποχρεωτικά, ςφμφωνα με τθν παρ. 4, οι
ανακζτουςεσ αρχζσ αναφζρουν τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ να μθν
διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341.

Το αντικείμενο τησ ςύμβαςησ αφορά προμήθεια και τοποθζτηςη οργάνων παιδικών
χαρών καθώσ και τη περίφραξη των παιδικών χαρών.
Αναλυτικότερα το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι η προμήθεια και η τοποθζτηςη
εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν και θ αντικατάςταςθ των υπαρχόντων οργάνων και των
περιφράξεων λόγω παλαιότθτασ με καινοφρια, ςε διαμορφωμζνα δάπεδα αςφαλείασ με
γενικότερο ςτόχο τθ δημιουργία 35 ςφγχρονων και αςφαλϊν παιδικϊν χαρϊν που κα
τθροφν τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και κα διακζτουν τθν απαραίτθτθ
πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο φορζα. Κάκε παιδικι χαρά κα περιφράςςεται με
μεταλλικό κιγκλίδωμα και κα τοποκετείται κφρα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ .

Το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ και τοποκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ, οργάνων και
περίφραξθσ δε κα ξεπερνά τουσ οκτώ (8) μινεσ. Η τοπόκζτθςθ του εξοπλιςμοφ κακώσ οι
εργαςίεσ που προβλζπονται από τθ μελζτθ κα ξεκινιςουν το αργότερο ςε ζνα (1) μινα από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι τυχόν διαίρεςη τησ ςφμβαςησ ςε χωριςτά τμήματα,
μπορεί να καταςτήςει την εκτζλεςή τησ τεχνικά δφςκολη ενϊ δεν μπορεί να
διαςφαλιςτεί ο ςυντονιςμόσ τησ εκτζλεςησ των διαφορετικϊν ςυμβάςεων ςτα πλαίςια
του ενιαίου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίηςησ.
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