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∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               

Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  

Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917                
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                                                11
Η

 Συνεδρίαση /04-06-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 47/2019 

 

ΘΕΜΑ:  Παρακαλούµε για την έγκριση της µελέτης και σύνταξη των όρων για την 

«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών 

του ∆ήµου Καισαριανής » προϋπολογισµού 234.557,16 ευρώ ΦΠΑ µε CPV 

43325000-7. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 4
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  έτους 2019 ηµέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 6392 / 31-05-2019     έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 

επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 

4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 6393/ 31-05-2019 εισήγηση  

της προϊσταµένης τµήµατος λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας  του ∆ήµου  η 

οποία έχει ως εξής.  

                                                                      



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 189.159,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 45.398,16€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.) 234.557,16€ 

CPV: 43325000-7 



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Πόλη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 16121 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 EL303 

Τηλέφωνο 2107292601 & 2132010756 

Φαξ 2107292621 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  skaropoulou@kessariani.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kaisariani.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5ο Δήμος Καισαριανής και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, 

Υποτομέας ΟΤΑ.6 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή άλλων δραστηριοτήτων σε 

τοπικό επίπεδο. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
8
  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9 

                                                           

1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
 

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
 

5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική 

κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) 

ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
 

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της 

Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) 

Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
 

8
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η 

πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : 

………………………..» 



β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
10 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, από το 

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»και συγκεκριμένα τον άξονα προτεραιότητας: ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΣΑΕ  -

055/2017ΣΕ05500010 

Το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηματοδότησης των 204.000€ , θα καλυφθεί από ίδιους 

πόρους του Δήμου Καισαριανής 

 Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.7135.0004 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 & 2020  του Φορέα 11  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 43325000-7 

 

Α/Α ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΣΥΝ. 

ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ € ΔΑΠΑΝΗ 

1 Κούνια βρεφών δύο θέσεων τεμ. 4 1050,00 4200,00 

2 Κούνια παίδων δύο θέσεων τεμ. 3 800,00 2400,00 

3 Κούνια αιώρηση τεμ. 2 4300,00 8600,00 

4 Κούνια φωλιά τεμ. 1 2400,00 2400,00 

5 Περιστροφική κούνια φωλιά τεμ. 1 4500,00 4500,00 

6 Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων τεμ. 3 200,00 600,00 

7 Ζωάκι ελατήριο μίας θέσης τεμ. 6 600,00 3600,00 

8 Μύλος τεμ. 1 600,00 600,00 

9 Σύνθετο τεμ. 3 6200,00 18600,00 

10 Τσουλήθρα βρεφών μανιτάρι τεμ. 2 4000,00 8000,00 

11 Σύνθετο τεμ. 2 4650,00 9300,00 

                                                           

10
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

11
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους 

οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 



12 Πυροσβεστικό όχημα τεμ. 1 5900,00 5900,00 

13 Σύνθετο τεμ. 1 8500,00 8500,00 

14 Σύνθετο ισορροπία τεμ. 1 5200,00 5200,00 

15 Σπιτάκι δασικό τεμ. 1 8750,00 8750,00 

16 Τρενάκι δασικό τεμ. 1 4300,00 4300,00 

17 Δίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο τεμ. 1 900,00 900,00 

18 Αναρρίχηση τεμ. 1 350,00 350,00 

19 Χειροβάδιση τεμ. 1 900,00 900,00 

20 Δίσκοι ισορροπίας τεμ. 3 890,00 2670,00 

21 Γέφυρα ισορροπίας  τεμ. 1 1000,00 1000,00 

22 Διπλή ράμπα βρεφών τεμ. 1 250,00 250,00 

23 Κεκλιμένη δοκός ισορροπίας τεμ. 1 300,00 300,00 

24 Δοκός ισορροπίας και σκοινιά τεμ. 1 1150,00 1150,00 

25 Γέφυρα και δίχτυ τεμ. 1 1200,00 1200,00 

26 Δοκοί και κολώνες τεμ. 1 650,00 650,00 

27 Πατάρι σε ύψος <0,60 τεμ. 4 150,00 600,00 

28 Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη  τεμ. 1 1100,00 1100,00 

29 Τσουλήθρα πλαγιάς τεμ. 1 550,00 550,00 

30 Τσουλήθρα πλαγιάς τεμ. 1 700,00 700,00 

31 Τσουλήθρα πλαγιάς τεμ. 1 400,00 400,00 

32 Πινακίδα σήμανσης παιδικών χαρών  τεμ. 5 55,00 275,00 

33 
Πινακίδα με στοιχεία του 

προγράμματος τεμ. 1 160 160,00 

34 Καθιστικά τεμ. 13 130,00 1690,00 

35 Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ μ² 402 82,00 32964,00 

36 Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ μ² 340 90,00 30600,00 

37 Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ μ² 20 45,00 900,00 

38 Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ μ² 38 50,00 1900,00 

39 Βοτσαλάκι ποταμίσιο μ³ 100 55,00 5500,00 

40 Σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο μ² 175 40,00 7000,00 

           

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       189.159,00 

 ΦΠΑ 24%       45.398,16 

           

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       234.557,16 



 

Προσφορές υποβάλλονται για σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των ειδών  της 

παρούσας προμήθειας. 

Προσφορές που υποβάλλονται για επιμέρους είδη δεν γίνονται δεκτές.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 234.557,16 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 189.159,00  ΦΠΑ : 

45.398,16). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εννέα (9) μήνες από την  υπογραφή της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει 12 τιμής 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως13: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με όλες τις τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις του. 

− Του ν. 4605/2019 , του ν. 4608/2019 και του ν. 4609/2019 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

                                                           

12
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

13
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά 

στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
14

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  



− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,15 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)16  

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών17 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

− της υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή 

χρηματοδότηση 204.000,00€ μέσω της Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 6Δ1Λ465ΧΘ7-Ξ67) του 

ΥΠΕΣ για την Πράξη του Δήμου Καισαριανής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας 

                                                           

15
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

16
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική 

εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή 

υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
17

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 

υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, 

καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 



«Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 

πρόσκλησης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού 

− Την 109/29-05-2018 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 75Ι2ΩΕΨ-ΞΡΒ) βάση της  οποίας το υπερβάλλον 

ποσό πέραν της χρηματοδότησης των 204.000€ , θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του 

Δήμου Καισαριανής ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

− Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004793253 του Δήμου Καισαριανής 

− Την από 10/4/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 

  

 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών θα οριστεί στην διακήρυξη 18 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την ημερομηνία που θα οριστεί στην 

διακήρυξη 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
19 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 20.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 

: ……… 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 22 23 24, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες 

                                                           

18
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 

(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή 

διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 

του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου 

νόμου 
19

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. 

Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. 

δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της 

προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
20

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
21

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
22

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 

Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
23

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 

ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και 

καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 



Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.kaisariani.gr    

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο 

  

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους25  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                                                                                                                                      

24
 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και 

την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
25

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 



2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης26  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής: 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ :α) Τεχνική έκθεση, β) ενδεικτικός προϋπολογισμός, γ) 

τεχνικές προδιαγραφές και δ) γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

3.         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 

 

 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr27. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 

(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

                                                           

26
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 

14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο 

παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 

ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής 

προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων 

για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών 

σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 

εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του 

άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
27

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι 

δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι 

περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 



ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο28. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις29: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)30. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από 
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο 

αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 31.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.
32  

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

                                                           

28
 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
29

 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
30

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 

γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
31

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
32

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 

171).  



Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

(prospectus) με φωτογραφίες των περιγραφομένων υλικών της μελέτης, το Εγχειρίδιο 

οδηγιών περιοδικής συντήρησης, και το Αντίγραφο έκθεσης δοκιμής κοσκινίσματος για το 

ποταμίσιο βότσαλο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αλλά να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, προκειμένου να διαπιστωθούν και να 

αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 

προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές . 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα33. 

2.1.5 Εγγυήσεις34 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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.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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές 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 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών35, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, 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 και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

                                                           

33
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

34
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  

35
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 

4497/2017. 



 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.36
 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή37 για την 

υποβολή προσφοράς38.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.39   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής40 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής41, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ
42 

βάσει του άρθρου72 παρ. 1 του ν. 4412/16 και με την τροποποίηση του ν. 4605/19 του 

άρθρου 43 παρ. 5α   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

                                                           

36
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 

η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
37

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
38

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον 

οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, 

εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της 

αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
39

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
40 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016

 
41

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
42

 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

(περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   



Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και μετά την πάροδο άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και 

μετά την πάροδο ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201643. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού44  
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη45 καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

                                                           

43
 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 

4497/2017 (Α' 171). 
44

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
45

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 

νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε 

σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 

του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, 

δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις. 



καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου46. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 47
 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

                                                           

46
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 

περ. 7 του ν. 4497/2017 
47

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  



α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους48.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 49 

2.2.3.3. Αποκλείεται50 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/201651,  

                                                           

48
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις 

κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016  
49

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
50

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 

ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 

ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 

διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η 

επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα 

σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
51

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 

κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 

4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 



(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 

μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας52,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 53 

                                                           

52
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω 

των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2.  
53

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017.  



Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 

σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)54 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 55. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής56  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας57  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

                                                           

54
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 

4497/2017. 
55

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
56

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την 

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 

της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να 

επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, 

περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
57

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 



επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα58  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

α. κατά τη διάρκεια των ετών 2019/2018/2017/2016 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς 

(3) συμβάσεις προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου, ύψους 50.000,00 €. 

β. να διαθέτουν μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ. 

Γ. να διαθέτουν τα πιστοποιητικά (περιγράφονται στην παράγραφο Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του 

Τεύχους Τεχνικών προδιαγραφών) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

 

 

 

                                                           

58
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. 

μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 

αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 

διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις 

που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα 

συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, 

περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 

συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 

αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από 

τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την 

οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 

ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 



2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης59  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

για εμπορία (ή προμήθεια), τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού παιδικών χαρών. 

Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή 

(κατασκευή), εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού παιδικών χαρών. Το 

πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή (κατασκευή), εμπορία, 

τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού παιδικών χαρών. Το πιστοποιητικό αυτό θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια  τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς60. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 2, το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ61 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

                                                           

59
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 

σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 
60

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό 

ανάθεσης σύμβασης   
61

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 

Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  



15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.62 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα63 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 

4412/201664. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.4- 2.2.7)65. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.366. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

                                                           

62
 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

63
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 

κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 

απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα 

ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
64

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
65

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
66

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή 

όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 

άρθρο 78 ν. 4412/2016 



εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 

και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν67. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά68: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά τα πρόσωπα 

του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός των 

τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής του. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.269 περίπτωση α’ & β’ και 2.2.3.370 περίπτωση β΄ 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

                                                           

67
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

68
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
69

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 



Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ & β’ θα πρέπει να είναι σε ισχύ 

κατά την ημέρα υποβολής τους, ή εάν δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα πρέπει 

να φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας υποβολής τους. 

Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.3.4 περίπτωση β΄ θα πρέπει να φέρουν 

ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 

υποβολής τους. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων71. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 

να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

                                                                                                                                                                      

φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να 

τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί 

με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
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 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

71 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 



 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 

από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

H υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.72 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί εντός των τριών μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν : 

 Α. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αναθέτοντες φορείς 

β. Πτυχίο μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ. 

γ. τα πιστοποιητικά (περιγράφονται στην παράγραφο Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Τεύχους 

Τεχνικών προδιαγραφών) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 

διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση 

εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 



 

 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν : 1. ISO 9001:2015 του προμηθευτή, 2. ISO 9001:2015 της κατασκευάστριας  

εταιρείας και 3. ISO 14001:2015 της κατασκευάστριας  εταιρείας 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των σχετικών εγγράφων που να έχουν εκδοθεί 

εντός (30) τριάντα εργάσιμων ημερών πρίν την υποβολή τους μπορούν να υποβάλουν 

Γ.Ε.Μ.Η 

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω προκύπτουν από πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η., αυτό θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους73 που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους.  

Σημείωση: Στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί προς το παρόν οι σχετικοί επίσημοι 

κατάλογοι. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  



Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό.74 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφραση σύμφωνα με όλες τις σχετικές 

τροποποιήσεις του ν. 4412/16( ν. 4605/19, 4608/19 και 4609/19). 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης75  
Κριτήριο ανάθεσης76 της Σύμβασης77 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά:  βάσει τιμής
78 για το σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας προμήθειας 

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 1της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής79. 

                                                           

74
 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
76

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση 

των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 

συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 

αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες 

(παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
77 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής 

(L 296).
 

78
 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο 

προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η 

αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
79

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 



2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 

37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 80. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 

της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της81. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 

η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα82, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 

εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  



2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 

ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 

του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 

και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας83. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν84: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/201685, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 

αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
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 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν 

στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση 

κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής 

τους   
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 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
85

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες 

συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 

www.eaadhsy.gr  



www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 

2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-

Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  1 της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα86 87.  

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει  να υποβληθούν υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισμού τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στην παράγραφο Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

του Τεύχους Τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ. (1-11)  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν88. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας προμήθειας  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 89 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την οικονοµική προσφορά όπως αποτυπώνεται 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης90. 
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 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των 

προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται 

υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς 

προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η 

σχετική μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 
90

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 



Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή91 στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών92   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της ή σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι, με αντίστοιχη παράταση 

της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του 

ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών93 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 



(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,94  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ 

της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 
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 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 



3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών95 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα 

αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου96. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 

πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 

αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 

                                                           

95
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
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 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους” 



τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 

οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 

πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής97 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων 

προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές98.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων
99

 («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 

με επιμέλεια αυτής μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου100 
- ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παρ. 3.1, αποστέλλεται σχετική 

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά - αποδεικτικά μέσα τόσο για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που 

προβλέπονται στη διακήρυξη, όσο και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

                                                           

97
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν 

υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του 

ν. 4497/2017. 
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 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 



περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της κατά τα ανωτέρω 

προβλεπόμενης προθεσμίας των 10 ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 

για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και 

στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών 

της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το 

Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του101.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 



της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 

διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 

372, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 

επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.102 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες103 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία 

(άρθρο 103), γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 



ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής104 η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης105. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά106 μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών107 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016, ενώ δεν κωλύεται η σύναψη σύμβασης αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά 

και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

                                                           

104
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

105
 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

106
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
107

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 



• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 

αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 

όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής108. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ109. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά110. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           

108
 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

109
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
110

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 και με τις τροποποιήσεις του ν. 4605/19 του 

άρθρου 43 παρ. 5α, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν 

στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας πρέπει να έχει ισχύ τρείς μήνες 

μετά τον συμβατικό χρόνο για την περαίωση της προμήθειας (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72, του ν.4412/16). Τυχόν χρονικές παρατάσεις ισχύος της σύμβασης θα πρέπει 

να καλύπτονται με την αντίστοιχη παράταση της εγγύησης. 

 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 με όλες τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 



Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
111. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και του ν. 4605/19 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/112 113
 

                                                           

111
 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

112
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
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 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση 

αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να 

περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 

σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι 



4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης114  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                                                                                                                                      

ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 

καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις 

ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α 

ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
114

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 



5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, αφού 

υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016115, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016116 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)117 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος118  από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 

4497/2017.  
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης 

του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016 
117

 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 

350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
118

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 



τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο119 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συµβάσεων120   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 



κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί.  

Για την Δικαστική Επίλυση διαφορών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 205Α του Ν. 

4412/2016. 

 



6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 

Μελέτη(4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, άρθρο 9
ο
). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είναι αρμόδια για την υπόδειξη των θέσεων 

εγκατάστασης των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον χώρο υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από την επιτροπή 

παρακολούθησης & παραλαβής της σύμβασης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/16121  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 

επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 

σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  



 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 Μελέτη(4. ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, άρθρο 9
ο
). 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 

να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 

αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 

ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 Μελέτη(4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, 

άρθρο 9
ο
). 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με 

βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 

την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 



ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων.122 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας123  

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των 

έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με την παράδοση του υλικού πλήρους και έτοιμου προς χρήση, να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, με διάρκεια ισχύος 2 ετών, το ύψος της οποίας θα 

ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € και θα του επιστραφεί μετά την παρέλευση της 

περιόδου που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης 

λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 

λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 

στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 

αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 

μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της 

παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ 

Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 



6.5.  Εγγύηση κατασκευαστή – εγγύηση προϊόντων  

Ο προμηθευτής προσκομίζει έγγραφη εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι τα 

προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται 

από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και μεγαλύτερης.  

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η οριστική 

παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία 

των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς 

καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την 

περίοδο αυτή.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς, θα πρέπει να παρέχονται από 

την κατασκευάστρια εταιρεία ανταλλακτικά για μια δεκαετία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”  

 

CPV 43325000-7   

 

 

 

 

Προϋπολογισµός  δαπάνης           :    189.159,00  Ευρώ 

Φ.Π.Α.  24%                                      :     45.398,16   Ευρώ  

Σύνολο                                             :    234.557,16   Ευρώ 

 

         

 

 

 

 

 

   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

 



2/62 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού στις παιδικές χαρές 

του ∆ήµου και ειδικότερα των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας. Στόχος της µελέτης είναι να 

δηµιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι αναψυχής µε την αναβάθµιση της 

ποιότητας και του εξοπλισµού τους. Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν την επίτευξη 

της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και 

παιχνιδιού µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για την 

ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων. 

Οι περισσότερες παιδικές χαρές στις οποίες αφορά η παρούσα µελέτη είναι σφραγισµένες 

και εκτός λειτουργίας, καθώς ο υφιστάµενος εξοπλισµός είναι ακατάλληλος και απαιτείται η άµεση 

αντικατάσταση του, µε νέο µε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Οι χώροι µετά την αναβάθµιση θα 

συµµορφωθούν πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την συγκεκριµένη 

χρήση, όπως αυτές καθορίζονται µε την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 

τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014, όπου ορίζει 

συγκεκριµένες προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας για τους χώρους αυτούς. Στις παιδικές 

χαρές επιδιώκεται πάνω από όλα η πρόληψη των ατυχηµάτων και η µείωση της επικινδυνότητας 

και του µεγέθους των τραυµατισµών. 

Για την κάλυψη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας γίνεται καταµερισµός του 

χώρου των παιδικών χαρών που αναφέρονται σε δύο ηλικιακές οµάδες, καθώς οι χώροι δεν έχουν 

µεγάλη έκταση. Πρώτη οµάδα για παιδιά 1-6 ετών και  δεύτερη από 6-12 ετών.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

ΠΟΛΗΣ 

 

 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Τηλ.:2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:    234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:   ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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Από πρακτικής πλευράς, οι απαιτήσεις άνεσης (φυσικής-ψυχικής), υγιεινής και ασφάλειας, 

ικανοποιούνται µε την κατασκευή και τα υλικά που χρησιµοποιούνται. Υλικά, επενδύσεις, βασικός 

εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, όλα οφείλουν να εξασφαλίζουν την ευεξία του παιδιού και να 

προσαρµόζονται στη δική του κλίµακα, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές πρέπει να είναι απόλυτα 

συµβατές µε το φυσικό περιβάλλον, να είναι οικολογικές και ανακυκλώσιµες και αβλαβείς για τους 

χρήστες. 

Στις παιδικές χαρές προβλέπονται εργασίες που αφορούν: 

• Στην αποξήλωση των υπαρχόντων οργάνων και την απόρριψή τους σε 

ειδικούς για το σκοπό αυτόν χώρους, 

• στην εξυγίανση του εδάφους (εκβραχισµοί, εκριζώσεις, διαστρώσεις 

κλπ.) για την προετοιµασία του ώστε να είναι κατάλληλο για τη διάστρωση του 

εκάστοτε δαπέδου ασφαλείας (χυτό συνθετικό δάπεδο, ή βοτσαλάκι ποταµίσιο). την 

δηµιουργία ραµπών και προσβάσεων για χρήστες µε δυσκολίες κινητικότητας. 

• την προµήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων οργάνων µε 

κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας και τα ανάλογα πιστοποιητικά που 

αποδεικνύουν ότι έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. 

• στην προµήθεια και τοποθέτηση λοιπού αστικού εξοπλισµού (παγκάκια 

και πινακίδες µε τα στοιχεία των παιδικών χαρών) 

Οι παιδικές χαρές θα παραδοθούν σε πλήρη ετοιµότητα προς χρήση. 

Οι παιδικές χαρές για τις οποίες προβλέπονται παρεµβάσεις είναι οι παρακάτω: 
 

1. Παιδική χαρά στην οδό Ανδρέου ∆ηµητρίου και Τζ. Κέννεντυ 
2. Παιδική χαρά στο πάρκο Αφών Τσάφου (οδός Μοσχονησίων) 
3. Παιδική χαρά στο πάρκο Αη Γιάννη (οδός Τανταλίδου) 
4. Παιδική χαρά στο στάδιο Κρητικόπουλος  
5. Παιδική χαρά στην οδό Αµασείας και Ηρώς Κωνσταντοπούλου 
6. Παιδική χαρά στο πάρκο Αλεξάνδρου  

Στις παιδικές χαρές 1, 3, 4, 5 προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των οργάνων καθώς αυτά 
που υφίστανται είναι εντελώς ακατάλληλα για την χρήση και δεν δύναται να πιστοποιηθούν, ενώ 
στις παιδικές χαρές 2 και 6 θα αντικατασταθεί τµήµα του εξοπλισµού τους. 

Τα νέα όργανα που θα τοποθετηθούν πρέπει να έχουν πιστοποίηση και να τηρούν τις 
αποστάσεις ασφαλείας. Επίσης πρέπει να είναι ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176 και στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ως προς τον σχεδιασµό, τη µορφολογία, τα υλικά και την τοποθέτησή 
τους.  

Τα δάπεδα που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176-1 και το πρότυπο  ΕΝ1177. Οι τύποι των δαπέδων που θα 
χρησιµοποιηθούν είναι: 

• Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, υδατοπερατά µε επίστρωση EPDM 
• χυτός ελαστικός τάπητας υδατοπερατός µε επίστρωση EPDM 
• βοτσαλάκι ποταµίσιο σε βάθος τέτοιο για ικανή απορρόφηση κρούσεων. 

Τα δάπεδα ασφαλείας θα συνοδεύονται από πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής 
τους κατά ISO 9001 και από όλες τις λοιπές πιστοποιήσεις και εργοστασιακές δοκιµές, όπως 
περιγράφεται στη µελέτη και διακήρυξη.  
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Είναι δυνατή η παρέµβαση σε παιδικές χαρές του ∆ήµου Καισαριανής που δεν αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα, κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση που 
προκύψουν έκτακτες φθορές σε εξοπλισµό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης ποσοτήτων εντός ορίων της συµβατικής δαπάνης. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι παιδικές χαρές στις οποίες θα παρέµβουµε και ο 
εξοπλισµός που προβλέπεται για κάθε µία από αυτές αλλά και συγκεντρωτικά, από την παρούσα 
µελέτη: 

 

    ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ   

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. 

ΣΥΝ. 

ΠΟΣΟΤ. 

  ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ                 

  Κούνια βρεφών δύο θέσεων τεµ. 1   2   1   4 

  Κούνια παίδων δύο θέσεων τεµ.       2 1   3 

  Κούνια αιώρηση τεµ. 1   1       2 

  Κούνια φωλιά τεµ.         1   1 

  Περιστροφική κούνια φωλιά τεµ.           1 1 

  Μεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων τεµ. 1   1 1     3 

  Ζωάκι ελατήριο µίας θέσης τεµ. 1 2 2   1   6 

  Μύλος τεµ.         1   1 

  Σύνθετο τεµ. 1     1 1   3 

  Τσουλήθρα βρεφών µανιτάρι τεµ. 1   1       2 

  Σύνθετο τεµ.   1     1   2 

  Πυροσβεστικό όχηµα τεµ.   1         1 

  Σύνθετο τεµ.     1       1 

  Σύνθετο ισορροπία τεµ.     1       1 

  Σπιτάκι δασικό τεµ.     1       1 

  Τρενάκι δασικό τεµ.     1       1 

  ∆ίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο τεµ.     1       1 

  Αναρρίχηση τεµ.     1       1 

  Χειροβάδιση τεµ.         1   1 

  ∆ίσκοι ισορροπίας τεµ.       3     3 

  Γέφυρα ισορροπίας  τεµ.       1     1 

  ∆ιπλή ράµπα βρεφών τεµ.         1   1 

  Κεκλιµένη δοκός ισορροπίας τεµ.       1     1 

  ∆οκός ισορροπίας και σκοινιά τεµ.       1     1 

  Γέφυρα και δίχτυ τεµ.       1     1 

  ∆οκοί και κολώνες τεµ.       1     1 

  Πατάρι σε ύψος <0,60 τεµ.       4     4 

  Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη  τεµ.       1     1 

  Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ.       1     1 

  Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ.       1     1 

  Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ.       1     1 

  
Πινακίδα σήµανσης παιδικών 
χαρών  τεµ. 1 1 1 1 1   5 

 
Πινακίδα µε στοιχεία του 
προγράµµατος τεµ.       1 

  Καθιστικά τεµ. 4   6 3     13 

  Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ µ² 94   138,00 40,00 130,00   402,00 
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  Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ µ² 63   45,00 55,00 177,00   340,00 

  Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ µ²   20,00         20,00 

  Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ µ²   38,00         38,00 

  Βοτσαλάκι ποταµίσιο µ³ 25   75,00       100,00 

  
Σταθεροποιηµένο χωµάτινο 
δάπεδο µ²         175,00   175,00 

 
 
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της προετοιµασίας των χώρων για την τοποθέτηση των 

οργάνων και των δαπέδων. Στην προµήθεια του εξοπλισµού περιλαµβάνονται και οι εργασίες 
προσεκτικής αποξήλωσης του υφιστάµενου εξοπλισµού, η απόρριψη των ακατάλληλων στοιχείων 
σε κατάλληλους χώρους όπως και η µεταφορά των τµηµάτων του υφιστάµενου εξοπλισµού που 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, η µεταφορά του νέου 
εξοπλισµού στον τόπο του έργου, οι εργασίες εκσκαφής και θεµελίωσης των οργάνων και οι 
εργασίες προετοιµασίας του εδάφους για την τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας, είτε αυτές 
περιλαµβάνουν κατασκευή εγκιβωτισµού, είτε εκσκαφές, είτε διάστρωση και συµπύκνωση 
θραυστών υλικών για τη δηµιουργία βάσης των δαπέδων ασφαλείας.  

 
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καµία 

επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων τιµών της σύµβασης. 
 
Οι εργασίες και τα σηµεία τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων θα υποδειχθούν από την 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
 
Κατά την εκπόνηση των εργασιών θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα µέτρα ασφαλείας από 

τον ανάδοχο, µε τις κατάλληλες σηµάνσεις και περιφράξεις όπου απαιτείται για την αποφυγή 
ατυχηµάτων. 

 
 Η παράδοση των οργάνων και των δαπέδων θα γίνει τµηµατικά ανά παιδική χαρά µε σειρά 

προτεραιότητας που θα υποδείξει η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  
 
. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την εκάστοτε τµηµατική παράδοση, 
από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

   
Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιµοι για χρήση ύστερα από έλεγχο του διαπιστευµένου φορέα 

πιστοποίησης που θα έχει σύµβαση µε τον ∆ήµο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
 Ο ανάδοχος είναι ο µοναδικός υπεύθυνος του συντονισµού της προµήθειας και 

εγκατάστασης των διαφόρων ειδών της παρούσας προµήθειας, ώστε να επιτευχθεί η εκτέλεση των 
επιµέρους σταδίων χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ζητήµατα ασφαλείας και προκειµένου 
να παραδοθούν οι χώροι µε σαν λειτουργικά σύνολα συµβατά µε τις αυστηρές προδιαγραφές 
ασφαλείας. 

 
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίσθηκε σε 234.557,16€, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», και συγκεκριµένα τον άξονα προτεραιότητας: 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». 
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Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων (άρθρ. 5γ 
ν.4412/16) µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο 
βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας προµήθειας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4412/16. 

 
Τα προς προµήθεια είδη αποτελούν µία οµάδα µε ενιαίο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δηµοσίων συµβάσεων (CPV):  43325000-7 µε περιγραφή: «Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής 
χαράς». 

Τα όργανα παιδικής χαράς και οι επιφάνειες πτώσεις αποτελούν αδιαίρετο σύνολο που 
υποχρεωτικά υπόκειται σε ευρωπαϊκές ασφαλείας και είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από 
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η τοποθέτηση των οργάνων και των δαπέδων θα 
πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένη χρονική ακολουθία, καθώς το κάθε όργανο απαιτεί 
συγκεκριµένο χώρο πτώσης και κατάλληλο δάπεδο ανάλογα µε το ύψος πτώσης του οργάνου. Ο 
Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την σωστή εκτέλεση των επιµέρους στοιχείων της 
προµήθειας και για την σωστή περίφραξη και φύλαξη των χώρων προκειµένου να µην 
δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ζητήµατα ασφαλείας. 

 
Τα χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Η επιλογή του εξοπλισµού έγινε µετά από έρευνα αγοράς 
ως προς τα χαρακτηριστικά των ειδών και τη διαθεσιµότητα τους, το κόστος και τη συµµόρφωση 
µε τα ισχύοντα πρότυπα. 

 
Η παρούσα µελέτη ορίζει διάρκεια σύµβασης εννέα (9) µηνών από την υπογραφή τα 

σύµβασης. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
                                         

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                      
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 

               ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
 
 

        ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                           
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                            
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2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Κούνια βρεφών δύο θέσεων τεµ. 4 1050,00 4200,00 

2 Κούνια παίδων δύο θέσεων τεµ. 3 800,00 2400,00 

3 Κούνια αιώρηση τεµ. 2 4300,00 8600,00 

4 Κούνια φωλιά τεµ. 1 2400,00 2400,00 

5 Περιστροφική κούνια φωλιά τεµ. 1 4500,00 4500,00 

6 Μεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων τεµ. 3 200,00 600,00 

7 Ζωάκι ελατήριο µίας θέσης τεµ. 6 600,00 3600,00 

8 Μύλος τεµ. 1 600,00 600,00 

9 Σύνθετο τεµ. 3 6200,00 18600,00 

10 Τσουλήθρα βρεφών µανιτάρι τεµ. 2 4000,00 8000,00 

11 Σύνθετο τεµ. 2 4650,00 9300,00 

12 Πυροσβεστικό όχηµα τεµ. 1 5900,00 5900,00 

13 Σύνθετο τεµ. 1 8500,00 8500,00 

14 Σύνθετο ισορροπία τεµ. 1 5200,00 5200,00 

15 Σπιτάκι δασικό τεµ. 1 8750,00 8750,00 

16 Τρενάκι δασικό τεµ. 1 4300,00 4300,00 

17 ∆ίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο τεµ. 1 900,00 900,00 

18 Αναρρίχηση τεµ. 1 350,00 350,00 

19 Χειροβάδιση τεµ. 1 900,00 900,00 

20 ∆ίσκοι ισορροπίας τεµ. 3 890,00 2670,00 

21 Γέφυρα ισορροπίας  τεµ. 1 1000,00 1000,00 

22 ∆ιπλή ράµπα βρεφών τεµ. 1 250,00 250,00 

23 Κεκλιµένη δοκός ισορροπίας τεµ. 1 300,00 300,00 

24 ∆οκός ισορροπίας και σκοινιά τεµ. 1 1150,00 1150,00 

25 Γέφυρα και δίχτυ τεµ. 1 1200,00 1200,00 

26 ∆οκοί και κολώνες τεµ. 1 650,00 650,00 

27 Πατάρι σε ύψος <0,60 τεµ. 4 150,00 600,00 

28 Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη  τεµ. 1 1100,00 1100,00 

29 Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ. 1 550,00 550,00 

30 Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ. 1 700,00 700,00 

31 Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ. 1 400,00 400,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Τηλ.:2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:    234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:   ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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32 Πινακίδα σήµανσης παιδικών χαρών  τεµ. 5 55,00 275,00 

33 Πινακίδα µε στοιχεία του προγράµµατος τεµ. 1 160 160,00 

34 Καθιστικά τεµ. 13 130,00 1690,00 

35 Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ µ² 402 82,00 32964,00 

36 Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ µ² 340 90,00 30600,00 

37 Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ µ² 20 45,00 900,00 

38 Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ µ² 38 50,00 1900,00 

39 Βοτσαλάκι ποταµίσιο µ³ 100 55,00 5500,00 

40 Σταθεροποιηµένο χωµάτινο δάπεδο µ² 175 40,00 7000,00 

           

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       189.159,00 

 ΦΠΑ 24%       45.398,16 

           

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       234.557,16 

 
 
 

Ο ∆ήµος Καισαριανής δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται 
στον προϋπολογισµό. 
Ο ∆ήµος Καισαριανής µπορεί να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών χωρίς να 
υπερβεί τη συµβατική δαπάνη της προµήθειας, εάν υπάρξει ανάγκη. 
Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016. 

 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
 

 
   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 
      ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
 
 
   ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Στον προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης περιλαµβάνονται: 

• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση στοιχείων 
εξοπλισµού παιδικής χαράς (όργανα, δάπεδα ασφαλείας και ενηµερωτικές πινακίδες) και 
όλων των υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή όχι του 
υφιστάµενου εξοπλισµού των χώρων. 

•  Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προµήθειας ακόµα 
και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα µελέτη. 

• Στην τιµή κάθε άρθρου προµήθειας των οργάνων περιλαµβάνεται και η τιµή και η δαπάνη 
για την αποξήλωση του υφιστάµενου εξοπλισµού και η µεταφορά του σε χώρους που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία ή η αποκοµιδή και η απόρριψή του σε εγκεκριµένο χώρο απόρριψης. 

• Στην τιµή προµήθειας των δαπέδων ασφαλείας περιλαµβάνεται η δαπάνη προετοιµασίας 
των εδαφών για την εγκατάσταση των νέων δαπέδων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει 
κατασκευή περιµετρικών στοιχείων εγκιβωτισµού και διάστρωση και συµπύκνωση 
θραυστών υλικών για τη δηµιουργία κατάλληλης βάσης των δαπέδων, είτε εκσκαφή σε 
ικανό βάθος για προσθήκη φυσικών υλικών (βοτσαλάκι ποταµίσιο).  

• Στην τιµή κάθε άρθρου περιλαµβάνεται το κόστος που πιθανόν να προκύψει για την 
προσαρµογή των προσφερόµενων ειδών σε πιθανά νέα πρότυπα που θα ισχύουν κατά την 
υπογραφή  της σύµβασης. 

• Η δαπάνη για την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας (περιφράξεις, 
προστατευτικά πλέγµατα κλπ) σε όλα τα στάδια και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά επί ποινή 
αποκλεισµού για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισµό. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Τηλ.:2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:    234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:   ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαστάσεις των οργάνων είναι ενδεικτικές και δεν 
αποκλείονται κατασκευές ισοδύναµες όταν αυτές αποδεδειγµένα πληρούν και ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας προµήθειας σε ότι αφορά τα πρότυπα, τις λειτουργικές και 
τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε βάσει των οδηγιών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών 
χαρών των ∆ήµων, όπως αυτές καθορίστηκαν µε  την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 
931/18.05.2009 τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014. 
Στην περίπτωση κατάργησης των υφισταµένων προτύπων και έκδοσης νέων µέχρι την υπογραφή 
της σύµβασης, θα πρέπει ο εξοπλισµός να είναι σύµφωνος µε τα νέα πρότυπα. 
Για τα είδη του εξοπλισµού που θα τοποθετηθούν θα γίνουν έλεγχοι κατά τη διάρκεια και µετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα και δύναται να ζητηθούν εργαστηριακοί 
έλεγχοι. 
 
Όσον αφορά τον εξοπλισµό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) πέραν 
των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά επί ποινή 
αποκλεισµού θα πρέπει κατά την διαδικασία του διαγωνισµού (φάκελος τεχνικής 
προσφοράς) να υποβληθούν:  

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
εµπορία (ή προµήθεια), τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισµού παιδικών χαρών. Το 
πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά τον σχεδιασµό, την παραγωγή (κατασκευή), εµπορία, τοποθέτηση 
και συντήρηση εξοπλισµού παιδικών χαρών. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά τον σχεδιασµό, την παραγωγή (κατασκευή), εµπορία, τοποθέτηση 
και συντήρηση εξοπλισµού παιδικών χαρών. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

4.  Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε ένα υπό προµήθεια όργανο:  
α) Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης από διαπιστευµένο για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου 
και διαπίστευσης, ότι πληροί απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176 “Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176) όπως ισχύει ή άλλου 
ισοδύναµου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται ο Κωδικός Σειράς Παραγωγής (Βλ. προδιαγραφές 
του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µε την προσφορά το ως 
άνω πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κάθε οργάνου, ενώ όσον αφορά τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις 
πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικά από 
την Υπηρεσία. Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας 
πέραν των αναφερόµενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα 
προς τα αναφερόµενα. Η ισοδυναµία αυτή θα τεκµαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία 
πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών και των αρµοδίων αναγνωρισµένων 
φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών 
ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισµένους φορείς, µέσω διενέργειας ελέγχων και την έκδοση 
αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήµατος συµµόρφωσης» (άρθρο 4 παρ.2 Υ.Α. 
28492/2009/ ΦΕΚ 931/Β/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014). Ο 
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προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού τα εν λόγω πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης στην ελληνική γλώσσα.  
 
b) Έντυπο (prospectus) µε πλήρη και ακριβή σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές, κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες µε διαστάσεις, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονοµετρικές απεικονίσεις του) που 
θα διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον τρόπο πάκτωσης και συναρµογής κτλ και τεχνική 
περιγραφή όλων των εξαρτηµάτων µε οδηγίες συναρµογής και χρήσης µε αναλυτικά Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά των Προσφερόµενων ειδών, µε Τύπο ή µοντέλο προσφεροµένου είδους, κωδικό 
παραγωγής όπου υπάρχει, κωδικούς αριθµούς που θα επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της 
κατασκευάστριας εταιρείας µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία 
ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους.  
 
  5.  Από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα δάπεδα ασφαλείας: 

5.1   Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης από διαπιστευµένο για αυτό το σκοπό 

φορέα ελέγχου και διαπίστευσης ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων: 

•  1176-1 (“Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και 

Μέθοδοι ∆οκιµής”) όπως ισχύει σήµερα ή ισοδύναµο 

• EN 1177 (“∆άπεδα Παιχνιδοτόπων µε Απόσβεση Κρούσεων- Προσδιορισµός του Κρίσιµου 

Ύψους Πτώσης») όπως ισχύει σήµερα ή ισοδύναµο.  

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να  έχουν ελεγχθεί, να έχουν υποστεί τις κατάλληλες 
εργαστηριακές δοκιµές µε τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και να φέρουν στο πιστοποιητικό 
τους τον Κωδικό Παραγωγής και την πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα παραπάνω 
πρότυπα, ή ισοδύναµα, [άρθρο 4, παρ.1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο παρ.2 και παρ.3 του ΦΕΚ 
2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014)], όπως συµπλήρωσε και τροποποίησε το ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009). Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µε την προσφορά τα ως άνω 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης για όλα τα δάπεδα ασφαλείας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού τα εν λόγω πιστοποιητικά συµµόρφωσης από αναγνωρισµένο 
Φορέα Πιστοποίησης στην ελληνική γλώσσα.  

 

Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση τήρησης των παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 4.1.6. «Επικίνδυνες ουσίες» µε δήλωση 

του κατασκευαστή.  Όσον αφορά στις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές 

διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση 

δαπέδων τα οποία έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων 

ισοδύναµων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 

4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014.  

 5.2  Φύλλο αναφοράς αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου 

για το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωση των ανακρουστικών 

πλακιδίων µε τις µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα δάπεδα ασφαλείας και τις 

απαιτήσεις για τη µη µετάδοση ορισµένων επιβλαβών ουσιών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”), ή 

άλλο ισοδύναµο, όπως ισχύει. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στον 

έλεγχο των χηµικών παραµέτρων, όσο και της τήρησης των ορίων σχετικά µε το κάδµιο και τους 

φθαλικούς πλαστικοποιητές. Όλοι οι έλεγχοι και η τήρηση των ορίων θα πρέπει να αναφέρονται 

στο σύνολο του δαπέδου και όχι µόνο στην τελική επιφάνεια ΕPDM).  
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5.3 Έκθεση δοκιµής για την αντίστασή τους στην απόξεση σύµφωνα µε το Πρότυπο 

BS 7188-4 (“∆άπεδα παιχνιδοτόπων µε απορροφητικότητα κρούσεων”), ή άλλο ισοδύναµο, 

όπως ισχύει, από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό. 

5.4  Έκθεση δοκιµής για τη συµπεριφορά τους στην φωτιά, και να κατατάσσονται 

στην κατηγορία Ε τουλάχιστον, σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 13501-1 (“Κατάταξη των 

Προϊόντων και Στοιχείων ∆οµικών Κατασκευών ως προς την αντίδραση στην φωτιά”), ή άλλο 

ισοδύναµο, όπως ισχύει, από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό. 

5.5  Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που 

αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι 

εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός 

κανονισµός 1272/2013/ΕΕ, όπως ισχύουν.  

5.6.  Σε ότι αφορά το ποταµίσιο βότσαλο: Αντίγραφο έκθεσης δοκιµής κοσκινίσµατος 

σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – Κοκκοµετρική ανάλυση µε 

κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο για το µέγεθος των κόκκων του βοτσάλου (ποταµίσιο 

βότσαλο κοκκοµετρίας 2-8 mm),  και απουσίας σωµατιδίων λάσπης και αργίλου, σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου. 

5.7. Έντυπο (prospectus) µε πλήρη και ακριβή σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές, 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες µε διαστάσεις, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονοµετρικές 

απεικονίσεις του) που θα διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον τρόπο πάκτωσης και 

συναρµογής κτλ και τεχνική περιγραφή όλων των εξαρτηµάτων µε οδηγίες συναρµογής και 

χρήσης µε αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Προσφερόµενων ειδών, µε Τύπο ή µοντέλο 

προσφεροµένου είδους, κωδικό παραγωγής όπου υπάρχει, κωδικούς αριθµούς που θα 

επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας µε τρόπο µονοσήµαντο, 

έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου 

είδους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή):  
α) ότι τα είδη µε τα οποία θα προµηθεύσει το ∆ήµο πληρούν τις απαιτήσεις της Υ.Α.28492/2009 
του (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014) και ότι ο προµηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσµεύεται να τηρήσει 
όλα τα οριζόµενα. 
β) ότι τα είδη µε τα οποία θα προµηθεύσει το ∆ήµο θα είναι ίδια µε αυτά του προσπέκτους, 
γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών είναι σύµφωνες µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα προσκοµίσει έγγραφη εγγύηση κατ΄ελάχιστο ως 
ακολούθως:  

• 2 έτη για όλα τα κινητά τµήµατα και τα συρµατόσχοινα,  
• 5 έτη για τα ξύλινα µέρη  
• 10 έτη για όλα τα µεταλλικά  µέρη εκτός από τα συρµατόσχοινα 
• 3 έτη για όλα τα υπόλοιπα τµήµατα 
• 2 έτη για όλα τα δάπεδα ασφαλείας 
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8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας  ότι για τον εξοπλισµό (όργανα) παιδικής χαράς, θα 
πρέπει να παρέχει ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.  

9.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα προσκοµίσει Εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής 
συντήρησης, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για τους απαιτούµενους οπτικούς 
και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισµού και των επιµέρους εξαρτηµάτων του, τους 
απαιτούµενους ελέγχους των θεµελιώσεων και των δαπέδων  στήριξης του και τη 
συχνότητα διενέργειας των ελέγχων και συντήρησης, όπως προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία. 

10.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή) που να δηλώνει τη χώρα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος που προσφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 94 παράγραφο 5 περ. 5α και 5β 
του Ν. 4412/16.  

11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας για τα δάπεδα ασφαλείας για την τήρηση της 
υποχρέωσης των παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα 
της παραγράφου 4.1.6. «Επικίνδυνες ουσίες». 

Όλα τα πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά συµµόρφωσης, κλπ, θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της 
προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Πιστοποιητικά ISO, 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης, κλπ, των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
(prospectus) µε φωτογραφίες των περιγραφοµένων υλικών της µελέτης, το Εγχειρίδιο 
οδηγιών περιοδικής συντήρησης, και το Αντίγραφο έκθεσης δοκιµής κοσκινίσµατος για το 
ποταµίσιο βότσαλο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αλλά να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς 
και η συµµόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές  
 
Γ.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Όσον αφορά τον εξοπλισµό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) πέραν των 

πιστοποιήσεων, φύλλων ελέγχου κτλ, όπως αναλύονται παραπάνω και των ιδιαίτερων τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους, όπως αναλύονται παρακάτω, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τα 

ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:  

1. Να έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό οι ακόλουθες παράµετροι: 

- παιδαγωγικές παράµετροι σχεδιασµού µε βέλτιστη λειτουργικότητα και ελκυστική 

εµφάνιση 

- εργοµετρικές και παιδαγωγικές παράµετροι σχεδιασµού ανά ηλικιακή οµάδα και 

µέγιστη δυνατή προσβασιµότητα και χρήση και από ΑµεΑ 

- ασφάλεια και ανθεκτικότητα των επιφανειών (κατάλληλη υφή, ελεγχόµενη µετάδοση 

θερµότητας, στρογγυλεµένες άκρες, έλλειψη στοιχείων παγίδευσης και εγκλωβισµού µερών του 

σώµατος, µη χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ).  

- οπτικές και απτικές απαιτήσεις, όπως η υφή των επιφανειών, το εύρος της 

στιλπνότητας, η έλλειψη µεγάλων αλλαγών στα χρώµατα λόγω φθοράς (µέγιστη σταθεροποίηση 

έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων). 

- µηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, µεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, 
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κλιµατολογικές επιπτώσεις και βανδαλισµούς  

- χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής µε 

την ελάχιστη δυνατή συντήρηση 

- δυνατότητα αποσυναρµολόγησης και ανακύκλωσης των υλικών µετά τη λήξη της 

διάρκειας ζωής των προϊόντων 

  

2. Να έχουν ληφθεί υπόψη στην κατασκευή οι ακόλουθες παράµετροι: 
Τα ξύλινα δοµικά στοιχεία (πχ δοκάρι κούνιας) να έχουν κατασκευαστεί από 

αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, µε 

δυνατότητα για µεγάλα µήκη και κουρµπαριστά σχήµατα, που δεν έχει η κοινή συµπαγής ξυλεία. 

- Τα στοιχεία πλήρωσης να είναι κατασκευασµένα από αντεπικολλητή κατασκευή, που θα 

αποτελείται από φύλλα ξυλείας πάχους ως 18 mm κατασκευασµένα υπό πίεση (HPL) και 

συγκολληµένα µεταξύ τους µε αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης, µεγάλης αντοχής σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες, σε δυνατά χτυπήµατα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα DIN.  

- Η επεξεργασία του ξύλου να έχει γίνει µε σύγχρονες τεχνικές εµποτισµού υπό πίεση 

και µε υλικά µη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Με την 

επεξεργασία αυτή, το ξύλο αποκτά αντοχή ώστε να µην σαπίζει. Τα υλικά που θα 

χρησιµοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν αρσενικό ή χρώµιο. Η 

επιφάνεια του ξύλου να βάφεται µε υδατοδιαλυτά χρώµατα και βαφές, που προστατεύουν το ξύλο 

από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους µύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώµατα αυτά είναι 

αβλαβή για τα παιδιά, µη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και συµµορφώνονται προς το 

αντίστοιχο DIN. 

- Τα µεταλλικά στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του εξοπλισµού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) να καλύπτουν τις απαιτήσεις των  προτύπων ΕΝ ISO 9001 και 

ISO 14000 και 14001. Να είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) και να 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 τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες, να µη σκουριάζουν και να έχουν εξαίρετο φινίρισµα. Να συνοδεύονται από 10 

έτη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή. 

- Τα  πλαστικά υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί να είναι ανακυκλώσιµα και δοκιµασµένα 

σύµφωνα µε το ISO 1873-2 (97). Τα βασικά στοιχεία να είναι κατασκευασµένα είτε από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) είτε από πολυπροπυλένιο, είτε από πολυεστέρα ενισχυµένο 

µε επιµήκεις ίνες υάλου, υλικά πλήρως ανακυκλώσιµα, ικανά να παραλάβουν µεγάλα φορτία και 

πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση, ρηγµάτωση, σε χηµικές ουσίες, µε µεγάλη αντοχή και 

ανθεκτικότητα στη διάβρωση από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία,  κατάλληλα για κάθε 

χρωµατική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσµατος.  
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- Τα ελατήρια ταλάντωσης, στα οποία στηρίζονται κάποια παιχνίδια να είναι 

ηλεκτρογαλβανισµένα µε ψευδάργυρο, αµµοβοληµένα και βαµµένα µε πολυεστερική επίστρωση 

σε µορφή πούδρας, εξασφαλίζοντας µεγάλη διάρκεια ζωής για ένα εκατοµµύριο περίπου 

κινήσεις. 

- Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας να έχουν επίστρωση από πρωτογενές EPDM 

(έγχρωµους- ανεξίτηλα   χρωµατισµένους- συµπυκνωµένους και ανακυκλωµένους κόκκους 

φυσικού ελαστοµερούς –ελαστικού- υλικού) τουλάχιστον 1εκ, ενώ το υπόλοιπο πάχος του 

πλακιδίου θα είναι από ανακυκλωµένους κόκκους ελαστικού σταθεροποιηµένους  µε ειδικής 

σύστασης κόλλα πολυουρεθάνης.  Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση πιστοποίησης  

σύµφωνα τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2013/ΕΕ  από ελέγχους που θα γίνουν στο σύνολο του 

πλακιδίου (όχι µόνο στην τελική του επιφάνεια) για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH), ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

- Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τις κατασκευές πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτικά 

µε υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς σε αστικά περιβάλλοντα αλλά και σε 

όλες τις καιρικές συνθήκες (-30°C έως +60°C). Να έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και να 

καθαρίζονται εύκολα λόγω της ειδικής υφής των επιφανειών. Οι επιφάνειες θα είναι ολόσωµα 

χρωµατισµένες και σταθεροποιηµένες έναντι των υπεριωδών ακτίνων (UV), ώστε να αποφευχθεί 

ο αποχρωµατισµός τους. Πρέπει να είνα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από 

µύκητες και στην ανάφλεξη. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να µπορούν να απορριφθούν µετά τη 

χρήση να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα (π.χ. PVC, 

φθαλικά, βαρέα µέταλλα, σταθεροποιητές υπεριωδών, δηλητηριώδη φλογοεπιβραδυντικά υλικά, 

κλπ.) και συµµορφώνονται µε το Πρότυπο ΕΝ71- 3 περί µεταφοράς ορισµένων στοιχείων, που 

σχετίζονται µε παιχνίδια, τα οποία τα παιδιά µπορούν να γλείψουν ή να πιπιλίσουν. 

 

3.1. Να λαµβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση / εγκατάσταση οργάνων οι ακόλουθες 

παράµετροι: 

- Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η εργασία πλήρους αποξήλωσης, αποµάκρυνσης και 

απόρριψης  σε κατάλληλους χώρους  ή απόθεσης σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία 

υφιστάµενων οργάνων και του δαπέδου ασφαλείας που έχει κριθεί ακατάλληλο και πρέπει να 

αντικατασταθεί, η προετοιµασία του εδάφους και η εγκατάσταση/ τοποθέτηση υπό την επίβλεψη 

του αναδόχου, στις θέσεις που υποδεικνύουν τα σχέδια και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης, 

νέων οργάνων και δαπέδων και η παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, έτοιµων προς χρήση.  

Οι εργασίες τοποθέτησης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

• Εκσκαφή µε εκσκαπτικό µέσο (κοµπρεσέρ) ή χειρωνακτικά σε έδαφος γαιώδες- 

ηµιβραχώδες, καθαρισµό του εδάφους και αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων 

εκσκαφής µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια, φορτοεκφόρτωση και διακίνησή τους. Στην 

εκσκαφή περιλαµβάνεται -εκτός των θεµελιώσεων- και το σκάµµα του χώρου ασφαλείας, 
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όπως ορίζεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές και αποτελεί σηµείο ελέγχου από τον 

διαπιστευµένο φορέα για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης. 

• Τοποθέτηση των οργάνων σε συγκεκριµένη θέση και ύψος (µετά τη λήψη 

τοπογραφικών συντεταγµένων), οριζοντίωση και σταθεροποίησή τους. Επισηµαίνεται ότι η 

τοποθέτηση των οργάνων γίνεται µε ευθύνη µηχανικού από την πλευρά του αναδόχου 

ο οποίος οφείλει να βεβαιώσει την σωστή τοποθέτηση προκειµένου να ελεγχθεί και 

πιστοποιηθεί από τον διαπιστευµένο φορέα για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συµβούλιο 

∆ιαπίστευσης.   

• Εγκιβωτισµό µε ταχύπηκτο σκυρόδεµα C20/25 υψηλής αντοχής και επίχωση µε 

προϊόντα εκσκαφής.   

• Πλήρωση του σκάµµατος του χώρου ασφαλείας όπως προβλέπει η µελέτη (είτε µε 

ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σε κατάλληλη υπόβαση είτε µε ποταµίσιο βοτσαλάκι 2-8 χιλ).  

 

3.2 Να λαµβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση/ εγκατάσταση δαπέδων ασφάλειας οι 

ακόλουθες παράµετροι: 

- να έχει υπολογιστεί, ανάλογα µε το ύψος πτώσης του οργάνου, το πάχος του ελαστικού 

πλακιδίου ή του χυτού ελαστικού τάπητα ή το πάχος της στρώσης µε βότσαλο ασφαλείας και 

οι ακριβείς διαστάσεις του απαιτούµενου χώρου ασφαλείας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συµµόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισµών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης µε 

τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας  

- Τα ελαστικά δάπεδα, µε τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, θα τοποθετηθούν 

σε επιφάνεια που θα οριοθετηθεί µε εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα C20/25, πλάτους 15 εκ. το οποίο 

θα είναι συνεπίπεδο και δεν θα δηµιουργεί σκαλί µε το πέριξ έδαφος. Τοποθετούνται επί 

προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α 

και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις, αφού αποξηλωθεί, αποµακρυνθεί και 

απορριφθεί ή αποθηκευτεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας το τυχόν υφιστάµενο δάπεδο 

ασφαλείας και ο χώρος ασφαλείας καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, διαστρωθεί, 

αλφαδιαστεί πατηθεί µε κατάλληλη διαβροχή.  Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές 

επιφάνειες από οποιαδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που πιθανό θα 

αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. Η 

κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη µη δυνατότητα αποµάκρυνσης του ελαστικού δαπέδου. 

- Το ποταµίσιο βότσαλο, µε τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, τοποθετείται σε 

υφιστάµενο σκάµµα, κατάλληλου βάθους (30-50 εκ), σε συµπλήρωση του υφιστάµενου, ανάλογα 

µε ύψος πτώσης του οργάνου, µετά τον καθαρισµό του σκάµµατος από ακατάλληλα υλικά. 

 

4. Τα τελικά, κατασκευασµένα προϊόντα (για τα όργανα): 

- να φέρουν σε εµφανές σηµείο ενηµερωτική σήµανση στην οποία θα αναγράφονται: 

α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή 

του εισαγωγέα ή του διανοµέα. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής. 
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γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του 

ισοδύναµού του 

δ) Ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών 

ε) ∆υναµικότητα του οργάνου / Μέγιστο αριθµό χρηστών 

 

- να συνοδεύονται από βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και θεµελίωσης, που θα εκδοθεί µε 

ευθύνη του αναδόχου και είναι απαραίτητη για την παραλαβή της προµήθειας. Η εγκατάσταση 

του εξοπλισµού παιδικής χαράς θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ 

κατασκευαστή και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή 

ισοδύναµου προτύπου.  

 

- να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, που θα 

υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι σύµφωνα µε τις τελευταίες/ 

αναθεωρηµένες προδιαγραφές.  

 

- Η δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης ελέγχου από πιστοποιηµένο φορέα ελέγχου δεν αποτελεί 

άρθρο της παρούσας µελέτης και δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. Η διευθύνουσα Υπηρεσία 

προκειµένου να διασφαλίσει την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης θα προβεί σε διενέργεια 

ελέγχων από πιστοποιηµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του 

άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του 

Υπουργείου Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931), 

σε διάφορες φάσεις παράδοσης της προµήθειας. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διαπιστώσουν 

αποκλίσεις από τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των υπό προµήθεια προϊόντων από αυτά που 

ίσχυαν κατά την υπογραφή της σύµβασης της προµήθειας, ο Ανάδοχος οφείλει να τα 

αντικαταστήσει ή να τα τροποποιήσει και να τα διορθώσει σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του 

πιστοποιηµένου φορέα ελέγχου πριν την οριστική παραλαβή της προµήθειας, χωρίς 

αποζηµίωση. Καθώς είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των προτύπων, έχει ενσωµατωθεί στην τιµή του 

κάθε είδους το   κόστος  που πιθανόν να προκύψει  από την προσαρµογή τους στα νέα πρότυπα 

µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Πιο αναλυτικά, θα λάβουν χώρα οι παρακάτω έλεγχοι: 

1. Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης 

Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, «όσον αφορά στην 

πιστοποίηση συµµόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφασης και τονίζεται 

ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής 

του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς 

επίσης και των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε τα ισχύοντα πρότυπα». Ο 

έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο φάκελο του 
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προµηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 

28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 

27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόµενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου, τόσο για τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες 

πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό 

συµµόρφωσης. 

2.  Πιθανό να προκύψει η ανάγκη για πρόσθετους έλεγχους επιφανειών πτώσης από 

διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης  

Μετά το πέρας της εγκατάστασης τους, προκειµένου να επαληθευτούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των προµηθευόµενων επιφανειών πτώσης από τεχνητά και φυσικά υλικά και να εξασφαλιστεί η 

συµφωνία τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, 

όπως ισχύουν την περίοδο εκείνη, είναι πιθανό να ζητηθεί η διενέργεια πρόσθετων 

δειγµατοληπτικών ελέγχων (π.χ µετρήσεων Πολυκυκλικών Αρωµατικών Υδρογονανθράκων στο 

σύνολο του πλακιδίου και όχι µόνο στην τελική επιφάνεια του), ενώ για τις επιφάνειες 

πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) ειδικότερα θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η 

κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η εφαρµογή τους στα κατάλληλα βάθη σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές ασφαλείας. Η δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε 

το Άρθρο 214 του Ν 4412/2016.  

 
∆. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε µε βάση τις προδιαγραφές για τον εξοπλισµό και τους χώρους που 

θα τοποθετηθούν. Οι διαστάσεις των χώρων, οι δυνατότητα εξασφάλισης του απαιτούµενου χώρου 

ασφαλείας, οι απαιτήσεις ασφαλείας για τους χώρους αυτούς, όπως προβλέπονται στο ΦΕΚ 

2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, λήφθηκαν 

υπόψη κατά την σύνταξη της µελέτης. 

Επισηµαίνεται ότι οι προτάσεις της µελέτης για τα υπό προµήθεια είδη είναι ενδεικτικές, σε ότι 

αφορά τις διαστάσεις και της περιγραφής των οργάνων. Επισηµαίνουµε ότι καθώς η όργανα µε 

σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις των χώρων ασφαλείας, πιθανόν να µην µπορούν να 

τοποθετηθούν στις προκαθορισµένες θέσεις της µελέτης καθώς µπορεί να υπάρχει φυσικό 

εµπόδιο (δέντρο, τοίχος κλπ). Επίσης είναι πιθανό το ύψος πτώσης του οργάνου να διαφέρει από 

την ενδεικτική περιγραφή στη µελέτη, θα πρέπει όµως το δάπεδο ασφαλείας πάντα να είναι στο 

κατάλληλο πάχος σε σχέση µε το ύψος πτώσης του οργάνου που θα τοποθετηθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 1. 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΒΡΕΦΩΝ ∆ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
Το όργανο ενδεικτικά θα έχει µέγιστο απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος 

πτώσης του θα είναι 1,30µ. Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώµατα ενδεικτικής 

διατοµής 0,09-0,10µ και οριζόντιο δοκάρι από σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώµατα 

συνδέονται µε το οριζόντιο δοκάρι µέσω µεταλλικού τεµαχίου, το οποίο βιδώνεται µε µεταλλικά 

µπουλόνια στα υποστυλώµατα. Στο οριζόντιο δοκάρι αναρτώνται τα καθίσµατα της κούνιας. Η 

ανάρτηση υλοποιείται µε ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα 
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στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν. Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm. Από την ειδική 

διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στα δύο καθίσµατα. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών 

γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωµάτων προς αποφυγή της δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες. Το κάθισµα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 

κατασκευάζεται από λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει 

περιµετρικά κλωβό επενδεδυµένο µε πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων. Τα ξύλινα µέρη 

του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές µηχανικές 

ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί 

επαναχρωµατισµούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα 

από graffiti κλπ. Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, 

να έχει λείες επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη 

τοξικά βερνίκια και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις 

καιρικές συνθήκες και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που καταστρέφουν το 

ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να 

είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. Το όργανο θα φέρει 

επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την πιστοποίηση 

καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176. 

Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000. 

Για την παραλαβή του οργάνου είναι απαραίτητη η προσκόµιση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης 

µε την κείµενη νοµοθεσία και τα πρότυπα ασφάλειας.  

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.050,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα ευρώ 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙ∆ΩΝ ∆ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
Το όργανο θα έχει ενδεικτικό απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00µ και το ύψος πτώσης του 

θα είναι 1,30µ. Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώµατα ενδεικτικής διατοµής 0,09-

0,10µ και οριζόντιο δοκάρι µε µεταλλικά µπουλόνια στα υποστυλώµατα. Στο οριζόντιο δοκάρι 

αναρτώνται τα καθίσµατα της κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται µε ειδική διάταξη που αποτελείται 

από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν. Η διάταξη 

συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 

γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στα δύο καθίσµατα. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο 

έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις 
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πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των υποστυλωµάτων προς αποφυγή της 

δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι 

γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Το 

κάθισµα παίδων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από 

λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ. Τα ξύλινα µέρη του οργάνου θα είναι 

από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες, να είναι 

ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί επαναχρωµατισµούς, να είναι 

ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από graffiti κλπ. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 800,00€ 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΑΙΩΡΗΣΗ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά µήκος και πλάτος περίπου  4,20µ και ύψος 3,15µ. Το όργανο θα έχει 

απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 7,14Χ7,10µ και το ύψος πτώσης του θα είναι περίπου 1,35µ. 

Η δραστηριότητα του οργάνου είναι τραµπαλισµός και µπορεί να φιλοξενήσει 4 χρήστες. 

Αποτελείται από: δύο (2) µεταλλικές κατακόρυφες δοκούς, δύο (2) ξύλινες διασταυρούµενες 

οριζόντιες δοκούς, και τέσσερις (4) δίσκους – καθίσµατα. Πρόκειται για µια κατασκευή σταυρωτού 

σχήµατος µε δύο µεταλλικές δοκούς διαµέτρου 150χιλ έως 180χιλ, που τοποθετούνται κατακόρυφα 

προκειµένου να υποστηρίξουν τις δύο οριζόντιες ταλαντευόµενες διασταυρούµενες δοκούς επίσης 

διαµέτρου 150χιλ έως 180χιλ και µήκους 3500χιλ και 3000χιλ αντίστοιχα, από όπου αναρτώνται οι 

δίσκοι-καθίσµατα, σε κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα τους. Το συνολικό ύψος της κατασκευής 

φτάνει τα 3200χιλ µε µήκος 3550χιλ και πλάτος 3000χιλ. Οι διαστάσεις των διατοµών είναι 

ενδεικτικές. 

Οι οριζόντιες δοκοί ταλαντώνονται µέσω ενός ανθεκτικού µηχανισµού µε γαλβανισµένο αµορτισέρ 

εγκλωβισµένο σε θήκη προς αποφυγή τραυµατισµών και αυξηµένη διάρκεια ζωής µε ειδικό 
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λιπαντικό µε αντοχή στην υγρασία και άξονα µε ένσφαιρα έδρανα µε αυτολίπανση και αποστάτες 

από πολυµερές ειδικής κατηγορίας µε αντιτριβικές ιδιότητες. Ο µηχανισµός προσφέρει ελεγχόµενη 

ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας EN1176:08 και είναι ελεγµένος 

δυναµικά στις δυνάµεις στρεβλώσεως, µέσω πεπερασµένων στοιχείων σε ειδικό πρόγραµµα Η/Υ.  

Οι δοκοί φέρουν ειδική διαµόρφωση στα άκρα τους, τόσο διακοσµητική όσο και λειτουργική για την 

αποφυγή ξεφλουδίσµατος. Οι δίσκοι-καθίσµατα είναι από καουτσούκ µε µεταλλικό εσωτερικά 

σκελετό για µεγαλύτερη άνεση και αντιολισθητική λειτουργία. Αναρτώνται από επικαλυµµένες 

αλυσίδες για καλύτερη λαβή και αίσθηση, µε εντατήρες από χάλυβα θερµογαλβανισµένο. Η 

θεµελίωση γίνεται µε πάκτωση εντός εδάφους, σε οπή διαστάσεων 1000mm x 1000mm x 800mm, 

η οποία εν συνεχεία γεµίζει µε σκυρόδεµα C20/25.  

Τα ξύλινα µέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές 

µηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί 

επαναχρωµατισµούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα 

από graffiti κλπ. Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει 

λείες επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά 

βερνίκια και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.300,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα 

είναι περίπου 1,30µ. Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώµατα ενδεικτικής διατοµής 

0,09-0,10µ και οριζόντιο δοκάρι από σιδηροσωλήνα Φ75χιλ περίπου. Τα υποστυλώµατα 

συνδέονται µε το οριζόντιο δοκάρι µέσω µεταλλικού τεµαχίου, το οποίο βιδώνεται µε µεταλλικά 

µπουλόνια στα υποστυλώµατα. Στο οριζόντιο δοκάρι αναρτάται το κάθισµα φωλιά. Η ανάρτηση 

υλοποιείται µε ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο 

τοποθετείται το ρουλεµάν. Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17χιλ. Από την ειδική διάταξη 

ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στο κάθισµα φωλιά. 
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Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών 

γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωµάτων προς αποφυγή της δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες. Ο σκελετός του καθίσµατος φωλιά κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα 

διαµέτρου 1000χιλ, και καλύπτεται περιµετρικά µε σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του 

κυκλικού σχήµατος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο. 

Τα ξύλινα µέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές 

µηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί 

επαναχρωµατισµούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα 

από graffiti κλπ. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού 

στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους 

τοποθέτησής του στο µέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 2.400,00€ 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ KOYNIA ΦΩΛΙΑ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά απαιτούµενο χώρο ασφαλείας Φ5,40µ και το ύψος πτώσης του θα 

είναι µικρότερο των 060µ. Η κούνια φωλιά αποτελείται από µεταλλικό γαλβανισµένο στεφάνι 

διαµέτρου 1200χιλ περίπου το οποίο καλύπτεται από συρµατόσχοινο επενδυµένο µε ίνες 

πολυεστέρα, πολυαιθυλενίου ή άλλου υλικού αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής. Εσωτερικά του 

στεφανιού εφαρµόζεται η 'φωλιά', η οποία αποτελείται από ένα συνδυασµό αλυσίδων που 

τοποθετούνται ακτινωτά και στα διάκενά τους δηµιουργείται ένας ειδικός κλωβός από επιµήκη 

τεµάχια καουτσούκ, κατάλληλα συνδεδεµένα µεταξύ τους, ώστε να δίνεται ελαστικότητα στην 

κατασκευή του καθίσµατος. 

Το κάθισµα φωλιά στηρίζεται υπό κλίση στον άξονα περιστροφής ο οποίος φέρει και κατάλληλο 

κωνικό ρουλεµάν που επιτρέπει την περιστροφή του. 
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Ο άξονας στο κάτω µέρος του εδράζεται στην πλάκα αγκύρωσης η οποία εξυπηρετεί και για τη 

σταθερή στερέωση του οργάνου στο έδαφος. 

Το όργανο είναι κατάλληλο για χρήση από Αµεα. 

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να µη χρειάζεται 

συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να 

προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που καταστρέφουν τα επιµέρους στοιχεία της 

κατασκευής. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) 

πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού 

στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους 

τοποθέτησής του στο µέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.500,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ∆ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 4,75Χ2,50µ και το µέγιστο ύψος 

πτώσης του θα είναι περίπου 0,80µ. Η κατασκευή αποτελείται από τον οριζόντιο άξονα που 

στηρίζεται σε σύνθετη βάση. 

Ο άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα διαστάσεων περίπου Φ60χιλ και µήκους 2600χιλ. Στις 

άκρες του φορέα εκατέρωθεν συγκολλούνται µεταλλικά χαλυβδοελάσµατα στα οποία και 

συγκρατείται το κάθισµα της τραµπάλας. Μπροστά στα καθίσµατα συγκολλούνται 

χαλυβδοελάσµατα ενδεικτικού πάχους 4χιλ στα οποία και τοποθετούνται οι χειρολαβές της 

τραµπάλας. Στο σηµείο κάτω από τα καθίσµατα τοποθετούνται κυκλικά τεµάχια από καουτσούκ τα 

οποία και διασφαλίζουν την απαιτούµενη απόσταση κατά ΕΝ 1176 µε το έδαφος. Στο κέντρο του 

φορέα συγκολλείται µεταλλική διάταξη κουζινέτου µε υποδοχή για δύο ρουλεµάν. 

Η βάση κατασκευάζεται από διαστάσεων περίπου Φ60χιλ και έχει σχήµα ηµικυκλικό. Στην κορυφή 

της καµπύλης συγκολλούνται µεταλλικά τεµάχια διαπερνά ο άξονας κίνησης µέσω των δύο 

ρουλεµάν. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25. 

Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι 

απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 
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πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού 

στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους 

τοποθέτησής του στο µέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 200,00€ 

(Ολογράφως) : διακόσια ευρώ 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ – ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,90µ, µήκος 0,90µ και πλάτος 0,40µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας περίπου 3,90µ Χ3,40µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. Το 

όργανο έχει βάση από ελατήριο, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και 

πλάκα αγκύρωσης. Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από 

χάλυβα και είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη 

δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισµό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. Το κάθισµα διατοµής 

10-15χιλ, είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασµένο εργονοµικά για την 

ανατοµία του παιδιού. 

Τα πανέλα µε το σχέδιο του οργάνου (πεταλούδα, ακρίδα κλπ) έχουν στρογγυλεµένες άκρες για 

την αποφυγή ατυχηµάτων και φέρουν δύο σωλήνες Φ27χιλ περίπου, που χρησιµεύουν σαν 

αναβολέας και προστατευτικό πλάτης. Εξωτερικά φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές. Το µεταλλικό 

έλασµα το οποίο συνδέει το κάθισµα και τα πανέλα που δηµιουργούν το σχέδιο του παιχνιδιού, 

βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε 

σκυρόδεµα C20/25 βάθους περίπου 420χιλ, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη 

συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση τα πανέλα, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω 

στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι 

απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό 

πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να 

µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και 

τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά 

(σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως 

οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα 

στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από 

παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής 

θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.  

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 600,00€ 

(Ολογράφως) : εξακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,95µ και διάµετρο 0,80µ. Απαιτεί χώρο  ασφαλείας 

κύκλο διαµέτρου περίπου 4,80µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από την πλατφόρµα περιστροφής, τον µηχανισµό στήριξης και την βάση στήριξης. Η 

πλατφόρµα έχει πάτωµα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-22 χιλ. µε αντιολισθητική επιφάνεια 

στο κέντρο της οποίας υπάρχει κεντρική κολώνα διατοµής ενδεικτικά 95Χ95χιλ. Στο πάτωµα και 

στην κολώνα στερεώνονται (χωρίς να προεξέχουν οι συνδέσεις) µέσω χαλυβδοελασµάτων, οι 

µεταλλικές χειρολαβές σχήµατος Γ και διατοµής περίπου Φ33,50χιλ. Οι χειρολαβές είναι 

γαλβανισµένες εν θερµώ και βαµµένες µε πολυεστερική βαφή. Ο µηχανισµός περιστροφής 

αποτελείται από την πλάκα έδρασης του κουζινέτου και τον άξονα περιστροφής. Η πλάκα έδρασης 

του κουζινέτου αποτελεί και το συνδετήριο µε το κυρίως σώµα του µύλου. Κατασκευάζεται από 

χαλυβδοέλασµα και φέρει συγκολλητά διάτρητο µεταλλικό στοιχείο πάχους τουλάχιστος 25χιλ, το 

οποίο εσωτερικά φιλοξενεί δύο ρουλεµάν. Ο άξονας περιστροφής ενδεικτικής διαµέτρου 45χιλ 

συγκολάται µε τον άξονα πάκτωσης µέσω χαλυβδοελάσµατος. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 600,00€ 

(Ολογράφως) : εξακόσια ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 4,40µ µήκος 7,10µ και πλάτος περίπου 4,00µ. Απαιτεί 

χώρο ασφαλείας διαστάσεων περίπου µήκους 10,35µ, πλάτους 7,45µ και το ύψος πτώσης του θα 

είναι µικρότερο από 1,85µ. Το σύνθετο αποτελείται από 2 πατάρια µε διακοσµητικά στέγαστρα µε 

κλίση, τα οποία συνδέονται µε γέφυρα ισορροπίας. Τα πατάρια συνδέονται επίσης µε µία 

τσουλήθρα, ράµπα αναρρίχησης, δίχτυ αναρρίχησης και τραπεζάκι δραστηριοτήτων και κάθισµα. 

Ο πρώτος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,25µ και φέρει τσουλήθρα και τραπεζάκι στο κατώτερο 

επίπεδο. Στο πατάρι ανεβαίνεις από σειρά τριών µεταλλικών ράβδων τοποθετηµένων σε 

κατάλληλα ύψη που χρησιµεύει ως κλίµακα ανάβασης. Η πρώτη ράβδος τοποθετείται σε ύψος 

0,40µ από το έδαφος. Ο δεύτερος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,55µ και φέρει ράµπα 

αναρρίχησης µε λαβές ενώ συνδέεται µε κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης και στο κάτω µέρος του 

πύργου υπάρχει κάθισµα κατασκευασµένο από υλικό τύπου HPL - MEG µε αντιολισθητική 

επιφάνεια και καµπύλη τη µία πλευρά. Επίσης ο πύργος φέρει ηµικυκλικό µπαλκόνι µε πάτωµα 

από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ περίπου µε αντιολισθητική επιφάνεια. Οι δύο πύργοι 

συνδέονται µεταξύ τους µε γέφυρα ισορροπίας µε µεταλλικά πατήµατα και µεταλλικούς 

χειρολισθήρες. 

Κάθε πύργος στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώµατα µε δύο οριζόντια δοκάρια ενδεικτικής διατοµής 

120Χ58χιλ. πάνω στα οποία στηρίζεται το πατάρι από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 

20-20χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας των πύργων, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG 

πάχους 18mm και στηρίζονται στα υποστυλώµατα µε ειδικά διαµορφωµένους πλαστικούς 

συνδέσµους. Η ευθύγραµµη τσουλήθρα µήκους κάτοψης 2,50µ, αποτελείται από την σκάφη, τα 

πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει µήκος 

2500χιλ, πλάτος 450χιλ περίπου και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED 

POLYESTER) πάχους 4,5χιλ. Είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και 

φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές και τα 

πλαϊνά ασφαλείας της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ. 

Στο άνω µέρος, σε ύψος 750 χιλ από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα 

κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου. H µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά 

αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για 

την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα στην 

τσουλήθρα. Το τραπεζάκι του πρώτου πύργου τοποθετείται σε ύψος περίπου 550χιλ από το 

έδαφος συνδέεται µε τα εξωτερικά υποστυλώµατα του πύργου, έχει διάµετρο περίπου 900χιλ το 

οποίο στηρίζεται σε δύο (2) επιπλέον υποστυλώµατα διατοµής 95x95χιλ και αντίστοιχου ύψους. Το 

στοιχείο είναι κατασκευασµένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. Η γέφυρα ισορροπίας 

που συνδέει τους δύο πύργους έχει τη µορφή κεκλιµένης γέφυρας και έχει µήκος περίπου 1955χιλ. 

Αποτελείται από το τµήµα µε τα πατήµατα και τις οριζόντιες δοκούς που εξυπηρετούν ως λαβές 

κατά τη κίνηση κατά µήκος της γέφυρας. Στο κατώτερο µέρος της κατασκευής που συνδέει τα δύο 

πατάρια των πύργων βρίσκεται το τµήµα µε τα πατήµατα που αποτελείται από δύο (2) µεταλλικούς 

κυµατοειδείς σωλήνες και τα (4) τέσσερα πατήµατα από υλικό τύπου HPL – MEG πάχους 12χιλ 
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τοποθετηµένα σε κατάλληλη απόσταση το ένα από το επόµενο. Τα κάθε πάτηµα αποτελείται από 

πλαίσιο κοιλοδοκού µε κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του πανέλου µε αντιολισθητική 

επιφάνεια που εξυπηρετεί ως πάτηµα. Η ράµπα ανόδου στο δεύτερο πύργο, έχει πλάτος περίπου 

1,10µ και αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα ορθογώνιας διατοµής τοποθετηµένα σε κλίση, πάνω 

στα οποία βιδώνονται σανίδες µήκους όσο και το πλάτος της κατασκευής. Η επιφάνεια ανάβασης 

φέρει ανά τακτά διαστήµατα χειρολαβές που βοηθούν στην ανάβαση. Στην ανώτερη απόληξή της 

όπου συναντά το πατάρι υπάρχει σωλήνα µεταλλική προσαρµοσµένη ανάµεσα στα 

υποστυλώµατα του πύργου σε κατάλληλο ύψος που βοηθάει στην είσοδο και την έξοδο από τη 

ράµπα. 

Το κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης µήκους περίπου 2145χιλ αναπτύσσεται µεταξύ του 

υποστυλώµατος του δεύτερου πύργου και ενός επιπλέον ακριανού υποστυλώµατος, και δύο (2) 

µεταλλικών σωλήνων που συνδέονται αντίστοιχα στα υποστυλώµατα. Το δικτύωµα αναρρίχησης 

αποτελείται από δίχτυ από συρµατόσχοινο επενδυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου και η κατώτερη 

σωλήνα που λειτουργεί ως βοήθηµα για την ανάβαση απέχει τουλάχιστον 400χιλ από το έδαφος. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6.200,00€ 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,95µ µήκος 3,35µ και πλάτος περίπου 1,10µ. Απαιτεί 

µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους 6,85µ, πλάτους 4,10µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο 

από 0,95µ. Απευθύνεται σε παιδιά 1,5+ έτους και αποτελείται από πύργο, σκάλα ανόδου και 

πλευρικά πανέλα µε σχέδιο µανιτάρι. Ο πύργος αποτελείται από τέσσερα υποστυλώµατα 

διαστάσεων 95Χ95χιλ.περίπου και ύψους περίπου 1,70µ, που στηρίζουν το πατάρι που βρίσκεται 
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σε ύψος <1,00µ από το έδαφος. Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 

1000 x 120 x 58χιλ πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900Χ95Χ45χιλ. Η σύνδεση µε τις 

τραβέρσες επιτυγχάνεται µε σετ εξάγωνων βιδών, παξιµάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, και 

πλαστικά καπάκια.  

Στο πατάρι συνδέεται τσουλήθρα µε σκάφη διαµήκως στραντζαρισµένη, από πολυεστέρα (GFRP) 

µήκους 2,00µ και πλάτους 0,57µ περίπου. Φέρει µπάρα κρατήµατος από σωλήνα βαρέως τύπου 

Φ27χιλ.  

Η σκάλα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  

αποτελούνται από ξύλα, στα οποία συγκρατούνται µε ειδικούς ξύλινους συνδέσµους οξιάς και 

ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια και δύο κάθετες δοκοί που συγκρατούν τις 

κουπαστές. Το άνω µέρος της σκάλας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόµενο ύψος. 

Οι πλαϊνές επιφάνειες του οργάνου αποτελούνται από πανέλα HPL, ή ισοδύναµης αντοχής υλικό, 

µε χάραξη σχεδίου (µανιταριού). Υπάρχει άνοιγµα στα πλαϊνά πανέλα που δηµιουργεί είσοδο στο 

κοίλωµα κάτω από το πατάρι. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Το όργανο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο του διαπιστευµένου φορέα και την προσκόµιση 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.000,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ένα σύνθετο όργανο νηπίων µε δύο πατάρια ύψους περίπου 0,95µ, το ένα µε δίριχτη ξύλινη στέγη 

και τσουλήθρα νηπίων και το άλλο ασκεπές µε σκαλίτσα. Τα δύο πατάρια συνδέονται µε τούνελ, 
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µήκους περίπου 1,00µ. Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα 

εξόδου, την µπάρα κρατήµατος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι 

κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου 

MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται αριστερά και δεξιά κατά µήκος της σκάφης. Η ξύλινη 

κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες επιφάνειες, να 

έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια και χρώµατα) 

ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (για 

τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που 

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Το όργανο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο του διαπιστευµένου φορέα και την προσκόµιση 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.650,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,90µ µήκος 2,75µ και πλάτος περίπου 1,75µ. Απαιτεί 

χώρο ασφαλείας µήκους 5,75µ, πλάτους 4,75µ περίπου και το ύψος πτώσης του θα είναι 

µικρότερο από 0,60µ. Αποτελεί παιχνίδι ρόλων και απευθύνεται σε παιδιά 2-6 ετών και είναι 

κατάλληλο για χρήση από Αµεα. Οι χρήστες του οργάνου µπορούν να είναι  µέχρι δέκα. Η µορφή 

του οργάνου παραπέµπει σε πυροσβεστικό όχηµα. 

∆ιαθέτει διάφορα στοιχεία χειρισµού, όπως 2 τιµόνια στο θάλαµο του οδηγού, µετακινούµενα 

στοιχεία στο µπροστινό µέρος ή και στα πλαϊνά µέρη του οχήµατος, τηλεβόα που µεταφέρει τον 

ήχο από το θάλαµο του οδηγού στα παιδιά που θα κάθονται στην καρότσα. 

Όλες οι όψεις και οι επιφάνειες του οργάνου θα κατασκευασθούν από πανέλα HPL 12 χιλ, ή 

ισοδύναµης αντοχής υλικό, θα έχουν εργοµετρική διάσταση για το σωστό κράτηµα παιδιών άνω 

των 2 ετών και θα έχουν στρογγυλεµένες ακµές. Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από 

στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα 

αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία. 
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Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 5.900,00€ 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος 4,00µ µήκος περίπου 6,00µ και πλάτος περίπου 3,45µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 10,00µ, πλάτους 6,50µ και το ύψος πτώσης του 

θα είναι 1,55µ. Απευθύνεται σε παιδιά µεγαλύτερα του 1,5 έτους. Οι χρήστες του οργάνου 

µπορούν να είναι  µέχρι δέκα.  

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από δύο τετράγωνους ασκεπείς πύργους σε διαφορετικά ύψη 

µε διακοσµητικό στέγαστρο, µία σκάλα ανόδου, µία ξύλινη καµπύλη αναρρίχηση µε χειρολαβές, µία 

καµπύλη αναρρίχηση µε σχοινιά, δύο τσουλήθρες και ένα πανέλο προστασίας από πτώση. 

Ο χαµηλός πύργος στη µία πλευρά του συνδέεται µε τον ψηλότερο πύργο, στη δεύτερη πλευρά µε 

τη σκάλα ανόδου στην τρίτη πλευρά µε τη µία τσουλήθρα, και η τέταρτη πλευρά του καλύπτεται µε 

φράγµα προστασίας από πτώση. Ο ψηλότερος πύργος συνδέεται µε τη δεύτερη τσουλήθρα που 

τοποθετείται αντιδιαµετρικά από την πρώτη. Στις άλλες δύο πλευρές του αντικριστά 

προσαρµόζονται οι δύο καµπύλες αναρριχήσεις. Τα δύο πατάρια κατασκευάζονται από σανίδες 

διατοµής 100Χ50χιλ. Ενδεικτικά, το πατάρι του χαµηλού πύργου που θα είναι σε ύψος 0,95µ και 

του ψηλού σε ύψος 1,55µ. Τα πατάρια διαστάσεων 1,00Χ1,00 στηρίζονται σε τέσσερα 

υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95χιλ. δύο εκ των οποίων είναι κοινά και στα δύο πατάρια. Στα 

υποστυλώµατα φέρουν οριζόντια δοκάρια διατοµής 120Χ85 χιλ περίπου που στηρίζουν τα 

πατάρια. Τα πατάρια φέρουν ξύλινα φράγµατα προστασίας από πτώσεις που κατασκευάζονται 

από κατακόρυφα ξύλα διατοµής 90Χ70χιλ. και ξύλινη κουπαστή. 
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Στο όργανο προσαρµόζεται αναρρίχηση από ενιαία καµπύλη δοκό διατοµής περίπου 120Χ120χιλ 

και πάνω φέρει χειρολαβές κατασκευασµένες από πολύ ανθεκτικό υλικό και στερεώνονται στον 

καµπύλο φορέα µε µπουλόνια. 

Επίσης στο όργανο προσαρµόζεται αναρρίχηση που αποτελείται από δύο κοίλα ξύλινα στοιχεία 

µεταξύ των οποίων θα προσαρµόζονται σχοίνινα πατήµατα. Τα ξύλινα στοιχεία πακτώνονται στο 

έδαφος, ενώ το άνω µέρος τους στερεώνεται στο πάτωµα του πύργου, όπου θα υπάρχει οριζόντια 

µεταλλική µπάρα στήριξης και χειρολαβές ασφαλείας. Τα πατήµατα θα είναι κατασκευασµένα από 

συρµατόσχοινα επενδυµένα µε ίνες πολυπροπυλενίου και θα έχουν συνολική διατοµή περίπου 

16χιλ. Η σκάλα ανόδου που θα οδηγεί στο χαµηλό πατάρι, ύψους 0,90µ, θα αποτελείται από τα 

πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά θα αποτελούνται από ξύλα διατοµής 

150Χ50χιλ περίπου, στα οποία συγκρατούνται µε ειδικούς ξύλινους συνδέσµους και ισχυρή κόλλα 

θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια διατοµής 145Χ44 χιλ περίπου και δύο κατακόρυφες δοκοί 

διατοµής 70Χ45χιλ που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές θα αποτελούνται από τρία  ξύλα 

διατοµής 70Χ45mm περίπου εκατέρωθεν. Στα πατάρια υπάρχουν διακοσµητικά στέγαστρα τα 

οποία στηρίζονται στο υποστύλωµα που συγκρατεί το πατάρι. 

Οι δύο τσουλήθρες του οργάνου αποτελούνται από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τη µπάρα 

κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Κατασκευάζονται από GFRP πάχους 4,5χιλ. διαµήκως 

στραντζαρισµένες και κατά µήκος των δύο µεγάλων πλευρών έχει οπές για τη σύνδεση της 

σκάφης µε τις κουπαστές οι οποίες κατασκευάζονται από HPL ή ισοδύναµης αντοχής υλικό, 

πάχους 18χιλ. Στο άνω µέρος των τσουληθρών υπάρχουν πλαϊνά ασφαλείας κατασκευασµένα 

κατασκευασµένα από HPL ή ισοδύναµης αντοχής υλικό πάχους 18χιλ. και τα οποία  ενώνονται σε 

ύψος 0,75µ από το πάνω µέρος της σκάφης της τσουλήθρας µε µπάρα κρατήµατος 

κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27χιλ.  

 Η σκάφη που στηρίζεται στο ψηλό πατάρι έχει µήκος 3,00µ και πλάτος 0,57µ περίπου και η 

τσουλήθρα που στηρίζεται στο χαµηλό πατάρι έχει µήκος 2,00µ και πλάτος 0,57µ περίπου. Οι 

τσουλήθρες πακτώνονται ή στηρίζονται µε ειδικά τεµάχια που είναι προσαρµοσµένα στη βάση 

τους. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 
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φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8.500,00€ 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,85µ, µήκος περίπου 4,60µ και πλάτος περίπου 4,60µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 7,60µ, πλάτους 7,85µ και το ύψος πτώσης του 

θα είναι µικρότερο του 0,90µ. Απευθύνεται σε παιδιά µεγαλύτερα του 3 έτους. Η δυναµικότητα του 

οργάνου ανέρχεται σε 6 χρήστες και η οι κύριες δραστηριότητες είναι αναρρίχηση και ισορροπία. 

Το όργανο είναι µία τετράγωνη κατασκευή που αποτελείται από τέσσερις ξύλινες κολώνες 

διατοµής 95Χ95χιλ.  και ύψους 2,70µ που δηµιουργούν νοητό τετράγωνο µε πλευρές περίπου 

2,40µ. Οι κολώνες στηρίζονται στο έδαφος µέσω µεταλλικής δοκοθήκης η οποία δηµιουργεί βάση 

για ξύλινες πλατφόρµες περίπου Φ75χιλ. Οι κολώνες ενώνονται µεταξύ τους µε µία σταθερή 

γέφυρα µε πατήµατα, µε µία γέφυρα σχοινιού µε πατήµατα, µε µία γέφυρα δίχτυ και µία γέφυρα 

σχοινιού. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 5.200,00€ 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,95µ µήκος περίπου 5,50µ και πλάτος περίπου 4,00µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 9,00µ, πλάτους περίπου 6,80µ και το µέγιστο 

ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,95µ. 



 33/62 

Αποτελείται από ένα σπιτάκι, µια πλατφόρµα, µία τσουλήθρα, µία κεκλιµένη αναρρίχηση, ένα 

περιστρεφόµενο γερανό µε τροχαλία και καλαθάκι, µία σκαλίτσα ανόδου και ένα καθισµατάκι. Κάτω 

από το όργανο υπάρχει πλατφόρµα – τραπεζάκι δραστηριοτήτων. Κατασκευάζεται βασικά από 

ξύλο. Συγκεκριµένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν γωνιασµένη κοπή, κάθετη µε τα ‘νερά του ξύλου’ για 

τη δοµική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθµίδες ανάβασης είναι από σκληρή ξυλεία προερχόµενη 

από φυλλοβόλα µη κωνοφόρα δένδρα. Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος µέσω 

γαλβανισµένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο των στύλων και 

συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την αποφυγή επαφής του ξύλου µε 

υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή βάθους περίπου 550mm. 

Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρµα µε τα 

τέσσερα υποστυλώµατα στα οποία στηρίζεται. Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες 

διαφορετικού µήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του σπιτιού να σχηµατίζουν κενά αποκαλύπτοντας το 

εσωτερικό του. Κάποιες από τις σανίδες µπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωµατισµούς 

δίνοντας στο παιχνίδι µια περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηµατοδοτεί την είσοδο 

στο σπιτάκι φέρει το απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω κατακόρυφων υποστυλωµάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή 

κατασκευασµένη από ξυλοσανίδες κατάλληλης διατοµής οι οποίες φέρουν κατάλληλα 

διαµορφωµένες επιφάνειες µε χαράξεις και πιθανή αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα 

πεπαλαιωµένου ξύλου. 

Η πλατφόρµα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώµατα 

διατοµής περίπου 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες 

βιδώνονται σανίδες µήκους περίπου 1650χιλ. Η πλατφόρµα αποτελείται από τέσσερα (4) 

υποστυλώµατα διατοµής 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες 

βιδώνονται σανίδες µήκους περίπου 2000 χιλ. Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά µε την 

κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται µε φράγµα προστασίας από πτώση το οποίο κατασκευάζεται 

από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες. 

Η κλίµακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατοµής περίπου 95 x 95 

χιλ και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήµατα κατασκευασµένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή 

αντοχή τους. 

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις 

κουπαστές 

και τη βάση. Η σκάφη έχει µήκος 2000χιλ, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυµένο 

πολυεστέρα µε επιµήκεις ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5χιλ. Είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις 

δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες 

βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. 

Στο κενό µεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωµάτων προσαρµόζονται δύο 

ανοξείδωτες σωλήνες Φ27χιλ σε κάθε πλευρά. Στο άνω µέρος, σε ύψος 750χιλ από τη σκάφη, τα 

πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως 



34/62 

τύπου Φ27χιλ. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια 

προσαρµοζόµενα στην τσουλήθρα. 

Σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται µε τα εξωτερικά υποστυλώµατα της 

πλατφόρµας του σπιτιού πανέλο µε θεµατική µορφή κατασκευασµένο από υλικό τύπου HPL - 

MEG πάχους 18χιλ και µήκους τέτοιο που να προσαρµόζεται ανάµεσα στα υποστυλώµατα της 

πλατφόρµας. 

Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεµατική επιστέγαση και ένα 

σύστηµα µεταφοράς χώµατος-άµµου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώµατα 

διατοµής 115 x 115χιλ που συνδέονται µεταξύ τους µε το σύστηµα περιστροφής ώστε να 

επιτρέπεται η µεταφορά χώµατος-άµµου από και προς την πλατφόρµα. Στο άνω υποστύλωµα 

εφαρµόζεται επιπλέον ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει 

επιπλέον ξύλινη δοκός τοποθετηµένη υπό κλίση επίσης διατοµής 115 x 115χιλ. Στην απόληξη της 

κεκλιµένης δοκού τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεµατικό πανέλο υλικό τύπου HPL - 

MEG πάχους 12χιλ. Τµήµα της κεκλιµένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρµοστεί ο 

µηχανισµός της τροχαλίας από το σύστηµα µεταφοράς άµµου-χώµατος. Το σύστηµα 

ολοκληρώνεται µε αλυσίδα από το οποίο αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη µεταφορά. 

Η κεκλιµένη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000 x 1500χιλ περίπου, το οποίο 

συνδέεται στο πατάρι σε ύψος 950χιλ. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρµατόσχοινο 

διατοµής 16χιλ επενδυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του κατά της 

τριβής. Τα καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται µεταξύ τους µε σφαιρικούς πολυαµυδικούς 

συνδέσµους. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8.750,00€ 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΡΕΝΑΚΙ (∆ΑΣΙΚΟ) 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις: ύψος 1,50µ, µήκος περίπου 4,60µ και πλάτος περίπου 1,00µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 7,65µ, πλάτους περίπου 3,90µ και το µέγιστο 

ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από ένα τρεις ξύλινες πλατφόρµες που αναπαριστούν το βαγόνι µε τη  µηχανή του 

τρένου, το βαγόνι καθιστικό και το βαγόνι πλατφόρµα. 

Η πρώτη πλατφόρµα φέρει το κουβούκλιο της µηχανής και τη θέση του οδηγού, το καθιστικό 

βαγόνι φέρει καθίσµατα µε πλάτες, ενώ το βαγόνι πλατφόρµα φέρει περιµετρικό χαµηλό κάγκελο. 

Γι τη κατασκευή χρησιµοποιούνται στρογγυλής διατοµής ξύλινα στοιχεία, καθώς και τετραγωνικής 

διατοµής. Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εµποτισµένη ξυλεία πεύκης αρκτικού 

κύκλου, υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 και DIN 4074.  

Τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από θερµογαλβανισµένο 

ή από ηλεκτρογαλβανισµένο χάλυβα διαστάσεων και διατοµών τέτοιων που να αντέχουν τα φορτία 

και τις διαβρώσεις από αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, 

χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Έχουν βάση το νερό και είναι ασφαλή και κατάλληλα για 

παιδιά. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.300,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Το όργανο έχει διαστάσεις περίπου 2,20Χ2,20µ και ύψος περίπου 2,00µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου Φ 4,10µ και το ύψος πτώσης του θα είναι 

µικρότερο των 2,00µ. Το όργανο φέρει περιµετρικό ξύλινο πλαίσιο που συγκρατεί κατακόρυφο 

δίχτυ αναρρίχησης. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 
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και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 900,00€ 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ  

Το όργανο έχει τριγωνική κάτοψη και αποτελείται από τρεις ξύλινες κολώνες πακτωµένες στο 

έδαφος και ανάµεσα στις τρεις κολώνες τοποθετούνται τρία λάστιχα αυτοκινήτου που χρησιµεύουν 

για την αναρρίχηση των παιδιών.  

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 350,00€ 

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 19 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΒΑ∆ΙΣΗ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 2,20µ, πλάτος 1,00µ και µήκος 2,75µ. Το ύψος 

πτώσης του οργάνου είναι 2,15µ περίπου, ενώ ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας του έχει 

διαστάσεις 6,40Χ5,00µ περίπου. Αποτελείται από τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώµατα ενδεικτικής 

διατοµής 0,09-0,10µ και δύο οριζόντια δοκάρια. Στα οριζόντια δοκάρια είναι προσαρµοσµένο και 

καλά στερεωµένο µεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 7 σιδηροσωλήνες διατοµής 

περίπου Φ27χιλ. Στα κατακόρυφα υποστυλώµατα είναι προσαρµοσµένο και καλά στερεωµένο 

µεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 3 σιδηροσωλήνες διατοµής περίπου Φ27χιλ. Στα 

κάθετα υποστυλώµατα προσαρµόζονται 4 χειρολαβές από σιδηροσωλήνα ίδιας διατοµής µε τους 

προηγούµενους. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών 

γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωµάτων προς αποφυγή της δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες. Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης πλαστικά προστατευτικά καπάκια για την 

προστασία από την υγρασία.  

Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι 

απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 900,00€ 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΙΣΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

Το όργανο αποτελείται από τρεις µεταλλικούς δίσκους ισορροπίας οι οποίες στηρίζονται σε τρία 

ελατήρια ο καθένας πακτωµένα στο έδαφος. Ο κάθε δίσκος έχει διάµετρο περίπου 1,00µ. και το 

µέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου είναι µικρότερο από 0,60µ. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 

3 ετών και άνω. 

Το όργανο έχει βάση από τρία ελατήρια ύψους 400χιλ, διαµέτρου 200χιλ και πάχους σπείρας 

20χιλ, ενδεικτικά, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. 

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι 
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σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και 

τον εγκλωβισµό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. 

Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι 

απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 890,00€ 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,15µ, µήκος περίπου 2,70µ και πλάτος 0,85µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 5,70µ και πλάτους 3,85µ και το ύψος πτώσης 

του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατοµής 95Χ95 χιλ. 

και ύψους 1,15µ και δύο οριζόντιες δοκούς ίδιας διατοµής και µήκους περίπου 2,70µ. Σε κάθε 

οριζόντια δοκό κρέµονται επτά αλυσίδες γαλβανισµένες εν θερµώ (DIN 766) ανά 0,30µ και στις 

οποίες στερεώνονται τα επτά ξύλινα πατήµατα διατοµής 95Χ95χιλ και µήκους 0,76µ περίπου. Τα 

ξύλινα πατήµατα συνδέονται µεταξύ τους επίσης µε αλυσίδες οι οποίες στερεώνονται στα 

υποστυλώµατα της κατασκευής. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες.  

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000.  

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 
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φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.000,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΙΠΛΗ ΡΑΜΠΑ ΒΡΕΦΩΝ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 0,80µ, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,80µ. Απαιτεί 

µέγιστο χώρο ασφαλείας 3,80µ Χ5,00µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς υπό γωνία 100°, σχηµατίζοντας παιχνίδι αναρρίχησης µε 

δύο ράµπες σε σχήµα Λ. Οι δοκοί έχουν διατοµή διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1050χιλ. Πάνω στις 

δοκούς τοποθετούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατοµής 45Χ95Χ780 χιλ. που χρησιµεύουν για την 

άνοδο και κάθοδο του παιδιού. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 250,00€ 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ∆ΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,95µ και τοποθετείται σε ύψος 

από 0,30µ έως 0,40µ από το δάπεδο. Απαιτεί χώρο ασφαλείας περίπου 5,00µ Χ 3,10µ και το ύψος 

πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα διατοµής 
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95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15µ. Στα υποστυλώµατα στηρίζεται ξύλινη δοκός διατοµής 95Χ95χιλ και 

µήκους 2,00µ. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 300,00€ 

(Ολογράφως) : τριακόσια ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΑ ΣΚΟΙΝΙΑ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,20µ, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,80µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας 3,80µ Χ5,00µ περίπου και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από σύστηµα τεσσάρων υποστυλωµάτων διατοµής που συνδέονται ανά δύο µε 

οριζόντιες δοκούς διατοµής, σχηµατίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήµατος Η. 

Τα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από κολώνες ενδεικτικής διατοµής 95 x 95 x 1150 χιλ. και οι 

οριζόντιες δοκοί έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 58 x 120 x  790 χιλ. Για την επιπλέον στήριξη της 

κατασκευής τοποθετούνται ξύλινες αντηρίδες. Η σύνδεση των δύο «Η» γίνεται µε δοκό διατοµής 95 

x 95 mm και µήκους 1695mm. Η δοκός φέρει στις απολήξεις της εσοχές κατάλληλης διατοµής 

ώστε να «εδράζει» στις αντίστοιχες εσοχές των εγκάρσιων δοκών. Τόσο στην οριζόντια δοκό όσο 

και στους τέσσερις ορθοστάτες τοποθετούνται συρµατόσχοινα υπενδεδυµένα µε σχοινί, τα οποία 

φέρουν στις άκρες τους ειδικούς πλαστικούς συνδέσµους για την στερέωση τους στα πλαίσια. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 
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που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.150,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,00µ, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,80µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας µήκους περίπου 5,00µ και πλάτους 3,80µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο 

από 0,60µ. 

Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατοµής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,00µ περίπου, στις 

οποίες στηρίζεται ξύλινο πλαίσιο διατοµής περίπου 70Χ145χιλ. Στο πλαίσιο εσωτερικά 

τοποθετείται δίχτυ που κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρµατόσχοινο διατοµής Φ16χιλ. Οι 

απολήξεις των συρµατόσχοινων φέρουν ειδικά διαµορφωµένους πρεσαριστούς συνδέσµους για 

την σύνδεση τους στα ξύλινα στοιχεία. Την κατασκευή συµπληρώνουν µεταλλικές αντηρίδες για 

την επιπλέον στήριξη της. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 
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Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.200,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,20µ, µήκος 2,10µ και πλάτος 0,30µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας µήκους 5,10µ και πλάτους 3,30µ περίπου και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο 

από 0,60µ. 

Είναι δυναµικότητας 2 χρηστών και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας µεγαλύτερα των 3 ετών. 

Αποτελείται από πέντε υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95χιλ. και ύψους 1,20µ περίπου και µια 

οριζόντια δοκό διατοµής 0,95Χ095µ και µήκους 2,10µ περίπου, η οποία στηρίζεται στα 

υποστυλώµατα που έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,40-0,45µ.  

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 650,00€ 

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΠΑΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 

Τα πατάρια έχουν επιφάνεια περίπου 8,00µ² και είναι σε διάφορα σχήµατα όπως φαίνονται στα 

σχέδια της µελέτης. Τοποθετούνται σε ύψος µικρότερο του 0,60µ από το έδαφος και 

κατασκευάζονται από ξύλινες οριζόντιες δοκούς 95Χ095χιλ που φέρουν σανίδια πατώµατος και 

κολώνες πάκτωσης διατοµής 95Χ95χιλ. Τα πατάρια πακτώνονται µε µεταλλικές δοκοθήκες στο 

έδαφος και καθώς πάνω στα πατάρια θα προσαρµοστούν τσουλήθρες θα πρέπει να έχουν τις 

απαραίτητες υποδοχές στήριξης της τσουλήθρας, των προστατευτικών πανέλων και της µπάρας 

κρατήµατος.  
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Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 150,00€ 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 

Η τσουλήθρα έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 2,50µ, πλάτος 0,58µ και ύψος 1,80µ. Ο χώρος 

ασφαλείας έχει διαστάσεις περίπου 3,70Χ4,00µ και το ύψος πτώσης είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Είναι κατάλληλο για παιδιά µεγαλύτερα του 1 έτους. Η σκάφη και τα πλαϊνά αποτελούνται από 

ενιαίο κοµµάτι - Glass Fiber Reinforced Polyester σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας και έχει δεξιά 

στροφή. Η τοποθέτησή του θα γίνει σε ειδικά διαµορφωµένο πρανές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 

διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας. Η τσουλήθρα  θα ξεκινάει από 

ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.100,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια εκατό ευρώ                          
 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ 

Η τσουλήθρα έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 2,00µ και πλάτος 0,58µ Ο χώρος ασφαλείας έχει 

διαστάσεις περίπου 4,00Χ3,60µ και το ύψος πτώσης θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 
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Αποτελείται από ένα ενιαίο κοµµάτι GFRP- Glass Fiber Reinforced Polyester σε χρώµα επιλογής 

της υπηρεσίας. Η σκάφη και τα πλαϊνά αποτελούν ένα ενιαίο σώµα. 

Το συγκεκριµένο όργανο τοποθετείται σε τεχνητά διαµορφούµενο χωµάτινο λόφο, σε ευθεία ως 

τελείωµα τσουλήθρας σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα τεµάχια. 

Προσφέρει τη δυνατότητα ολίσθησης και περιπέτειας.  

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας. Η 

τσουλήθρα  θα ξεκινάει από ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 550,00€ 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 3,50µ, πλάτος 3,00µ. Ο χώρος ασφαλείας έχει 

διαστάσεις περίπου 5,50Χ6,00µ και το ύψος πτώσης είναι µικρότερο από 0,60µ. Είναι κατάλληλο 

για παιδιά µεγαλύτερα του 1 έτους.   

Αποτελείται από τσουλήθρα µε ανοξείδωτη σκάφη µε κουπαστές από κόντρα πλακέ ή από ενιαίο 

κοµµάτι - Glass Fiber Reinforced Polyester και το προστατευτικό εξόδου από την τσουλήθρα και 

τις µπάρες  κρατήµατος.  

Το υπόγειο τούνελ αποτελείται από τέσσερα (4) επιµέρους κοµµάτια ιδίου υλικού (GFRP- Glass 

Fiber Reinforced Polyester), δύο εκ των οποίων είναι ειδικά διαµορφωµένη είσοδος και έξοδος, 

διαστάσεων 0,90x0.95x0.95µ περίπου έκαστο, ενώ τα άλλα δύο αποτελούν τον διάδροµο του 

τούνελ, διαστάσεων 0,80x0,84x0.84µ περίπου έκαστο. Όλα τα επιµέρους τεµάχια 

συναρµολογούµενα µεταξύ τους µε κρυφούς συνδέσµους για ασφάλεια κατά τη χρήση 

Το συγκεκριµένο όργανο τοποθετείται υπογείως σε τεχνητά διαµορφούµενο χωµάτινο λόφο. 

Προσφέρει τη δυνατότητα παιχνιδιού έρπειν και κρυφτό µε την είσοδο-έξοδο από το τούνελ.  

Η τσουλήθρα  θα ξεκινάει από ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω.  
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας και 

του τούνελ.  

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 700,00€ 

(Ολογράφως) : επτακόσια ευρώ     

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ 

Η τσουλήθρα έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 0,90µ και πλάτος 0,58µ Ο χώρος ασφαλείας έχει 

διαστάσεις περίπου 3,00Χ3,60µ και το ύψος πτώσης θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από ένα ενιαίο κοµµάτι GFRP- Glass Fiber Reinforced Polyester σε χρώµα επιλογής 

της υπηρεσίας. Η σκάφη και τα πλαϊνά αποτελούν ένα ενιαίο σώµα. 

Το συγκεκριµένο όργανο τοποθετείται σε τεχνητά διαµορφούµενο χωµάτινο λόφο, σε ευθεία ως 

τελείωµα τσουλήθρας σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα τεµάχια. 

Προσφέρει τη δυνατότητα ολίσθησης και περιπέτειας.  

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας. Η 

τσουλήθρα  θα ξεκινάει από ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 400,00€ 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 32 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Η πινακίδα θα περιέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για τις παιδικές χαρές και θα 

τοποθετηθεί σε εµφανές σηµείο µετά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η επιφάνεια της πινακίδας θα είναι κατασκευασµένη από κράµατα αλουµινίου, µε πάχος 

ελάσµατος 3 mm και µε ενδεικτικές γενικές διαστάσεις, πλάτος 90 εκ και ύψος 66 εκ. Η πίσω όψη 

της πινακίδας θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα. Η απεικόνιση του θέµατος θα γίνει µε 

ψηφιακή εκτύπωση και πλαστικοποίηση για αντιγκράφιτι προστασία. Τα εξαρτήµατα 

στερέωσης/σύνδεσης –όπου απαιτούνται- θα είναι γαλβανισµένα. 

Η πινακίδα θα στηρίζεται σε κοιλοδοκούς κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα 

και βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή, οι οποίες θα πακτωθούν µε σκυρόδεµα C20/25, χωρίς 

προεξοχές για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Το συνολικό ύψος της κατασκευής θα είναι περίπου 2,00µ  

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 

στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση µε τα απαιτούµενα εργαλεία και τα θεµέλια σκυροδέµατος και η 

παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 55,00€ 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η πινακίδα θα περιέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και τα στοιχεία του Προγράµµατος, 

όπως θα δοθούν από το Υπουργείο και θα τοποθετηθεί σε εµφανές σηµείο µετά τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 

Θα έχει συνολικό ύψος ενδεικτικά 2,00µ και πλάτος 0,90µ. Ο δοµικός σκελετός της θα συντίθεται 

από πλαίσιο κοιλοδοκών διατοµής 50x50x2.5χιλ σε σχήµα Π. Οι κοιλοδοκοί θα είναι 

κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή. Θα 

θεµελιώνονται σε πέδιλο από σκυρόδεµα C20/25 διαστάσεων 40x40εκ, ενώ µετά την ολοκλήρωση 

της πάκτωσης δεν θα υπάρχει καµία προεξοχή στο έδαφος στο σηµείο στήριξης, προς αποφυγή 

ατυχηµάτων.  

Στην εσωτερική πλευρά των 2 κάθετων κοιλοδοκών, θα είναι συγκολληµένες αυτογενώς λάµες 

διαστάσεων 80x5χιλ από το ίδιο υλικό, πάνω στις οποίες θα συγκολλάται η επιφάνεια της 

πινακίδας. Οι λάµες θα είναι τοποθετηµένες σε απόσταση 30χιλ από την οριζόντια κοιλοδοκό. 

Η επιφάνεια της πινακίδας θα είναι κατασκευασµένη από κράµατα αλουµινίου, µε πάχος 

ελάσµατος 3χιλ και µε ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτος 90εκ και ύψος 110εκ. Οι καθ’ ύψος πλευρές 

της πινακίδας θα συγγκολούνται στις λάµες των κοιλοδοκών, αφήνοντας κενό 30mm από το πάνω 
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µέρος του πλαισίου. Η πίσω όψη της πινακίδας θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα. 

Πάνω στην µπροστινή όψη του φύλλου αλουµινίου θα επικολλάται αυτοκόλλητη αντανακλαστική 

µεµβράνη, στην οποία θα έχουν εκτυπωθεί ψηφιακά όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες που θα 

έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Η µεµβράνη αυτή θα  διαθέτει κατάλληλη προστατευτική 

αντιρρυπαντική επικάλυψη (για προστασία έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών). Η 

κατασκευή θα παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της αυτοκόλλητης µεµβράνης όποτε 

χρειαστεί. Τα εξαρτήµατα στερέωσης/σύνδεσης –όπου απαιτούνται- θα είναι γαλβανισµένα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

µικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση µε τα απαιτούµενα εργαλεία και τα θεµέλια 

σκυροδέµατος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 160,00€ 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 µ. µήκος, 0,50 µ πλάτος και 0,75µ. ύψος 

µε µεταλλικό σκελετό και κάθισµα και πλάτη από ξυλεία. Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει 

να είναι πολύ καλά πλαναρισµένη, µε βερνίκι εµποτισµού εξωτερικών επιφανειών µε τους 

απαιτούµενους συνδέσµους, µπουλόνια και τσιµεντοκονίαµα πάκτωσης. Τα υλικά εµποτισµού 

πρέπει να είναι οικολογικά, υποαλλεργικά χωρίς τοξικές ουσίες κατάλληλα για χρήση από παιδιά. 

Ο πάνω άκρες των σανιδών που αποτελούν την περίφραξη πρέπει να είναι στρογγυλεµένες για 

αποφυγή ατυχηµάτων. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 130,00€ 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΧΥΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ. 

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 40χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται 

σε δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από µαύρους κόκκους ελαστικού SBR 

(καουτσούκ) κοκκοµετρικής διαβάθµισης 7-15χιλ. που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα 

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM 

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκοµετρικής διαβάθµισης 1-4χιλ.που συνδέονται µεταξύ τους µε 

ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. ∆ίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν στην τελική στρώση 

διάφορα σχέδια µε χρώµατα επιλογής της Υπηρεσίας. Το µείγµα παρασκευάζεται και διαστρώνεται 

χυτό επιτόπου του έργου µε χρήση οδηγών (ράγες). Είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την 

επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας και πληροί τις προδιαγραφές κατά 

ΕΝ 1177 (για δάπεδα παιχνιδοτόπων). 

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 

1177, ελεγµένο από αναγνωρισµένο φορέα, ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία. 



48/62 

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα εφαρµοστεί κατευθείαν επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, 

καθαρού και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α πάχους 10-15εκ και καλά πατηµένο 

και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (1%), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί (τα υλικά υπόβασης περιλαµβάνονται στην τιµή). Η 

τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να 

υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να 

επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση τους. Το δάπεδο θα εφαρµοστεί µετά την τοποθέτηση 

των οργάνων στο χώρο και λαµβάνοντας υπόψη την τελική στάθµη του δαπέδου και το κρίσιµο 

ύψος πτώσης των οργάνων. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός του δαπέδου µε κράσπεδο εγκιβωτισµού από οπλισµένο 

σκυρόδεµα C20/25 µε στρογγυλεµένες ακµές και χωρίς να δηµιουργεί επικίνδυνες υψοµετρικές 

διαφορές µε το πέριξ έδαφος. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκοµιδή των 

άχρηστων υλικών. 

Η διάστρωση του υλικού θα πρέπει να γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες εφαρµογής του κατασκευαστή. 

Ο τάπητας πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008 και ΕΝ 

1176, ενώ καθώς πρόκειται για εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και 

εµπειρία, η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εφαρµογής 

σύµφωνα µε το ISO 9001:2008 

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα πιστοποιητικά της εργοστασιακής παραγωγής των πρώτων 

υλών του δαπέδου µε σύστηµα ολικής ποιότητας ISO 9001 και τα ισχύοντα πρότυπα. 

Επίσης απαιτείται η κατάθεση από τον ανάδοχο, του τεχνικού φυλλαδίου του προϊόντος και 

εγγύησης δύο (2) ετών για το τοποθετηµένο υλικό. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 82,00€/µ² 

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

ΧΥΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5εκ 

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 50χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται 

σε δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 40χιλ. αποτελείται από µαύρους κόκκους ελαστικού SBR 

(καουτσούκ) κοκκοµετρικής διαβάθµισης 7-15χιλ. που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα 

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM 

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκοµετρικής διαβάθµισης 1-4χιλ.που συνδέονται µεταξύ τους µε 

ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. ∆ίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν στην τελική στρώση 

διάφορα σχέδια µε χρώµατα επιλογής της Υπηρεσίας. Το µείγµα παρασκευάζεται και διαστρώνεται 

χυτό επιτόπου του έργου µε χρήση οδηγών (ράγες). Είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την 

επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας και πληροί τις προδιαγραφές κατά 

ΕΝ 1177 (για δάπεδα παιχνιδοτόπων). 
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Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 

1177, ελεγµένο από αναγνωρισµένο φορέα, ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα εφαρµοστεί κατευθείαν επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, 

καθαρού και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α πάχους 10-15εκ και καλά πατηµένο 

και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (1%), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί (τα υλικά υπόβασης περιλαµβάνονται στην τιµή). Η 

τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να 

υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να 

επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση τους.  

Το δάπεδο θα εφαρµοστεί µετά την τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο και λαµβάνοντας υπόψη 

την τελική στάθµη του δαπέδου και το κρίσιµο ύψος πτώσης των οργάνων. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός του δαπέδου µε κράσπεδο εγκιβωτισµού από οπλισµένο 

σκυρόδεµα C20/25 µε στρογγυλεµένες ακµές και χωρίς να δηµιουργεί επικίνδυνες υψοµετρικές 

διαφορές µε το πέριξ έδαφος. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκοµιδή των 

άχρηστων υλικών. 

Η διάστρωση του υλικού θα πρέπει να γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες εφαρµογής του κατασκευαστή. 

Ο τάπητας πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008 και ΕΝ 

1176, ενώ καθώς πρόκειται για εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και 

εµπειρία, η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εφαρµογής 

σύµφωνα µε το ISO 9001:2008 

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα πιστοποιητικά της εργοστασιακής παραγωγής των πρώτων 

υλών του δαπέδου µε σύστηµα ολικής ποιότητας ISO 9001 και τα ισχύοντα πρότυπα. 

Επίσης απαιτείται η κατάθεση από τον ανάδοχο, του τεχνικού φυλλαδίου του προϊόντος και 

εγγύησης δύο (2) ετών για το τοποθετηµένο υλικό. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 90,00€/µ² 

(Ολογράφως) : ενενήντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ.  

Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου Euroflex (της 

εταιρείας Kreiburg ή αντίστοιχης) από συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια 

αποχρώσεως κόκκινης ή παρόµοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις 

των σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας. Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και 

πάχος 40mm και µονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων). 

Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) και έχουν βάρος που 

ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου, µε ελαστικό ενδεικτικά τα 26,60 kg/m2 (π.χ. 

6,65kgr ανά τεµάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm). Ανάλογα τον προµηθευτή 

µπορούν να υπάρξουν µικροδιαφορές στο βάρος. 
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Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3, 

έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική αγωγιµότητα περίπου 

0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε 

παγετό, αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια 

κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 

υδάτων κυψελωτή). Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε 

εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωµένη επιφάνεια και να 

αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. 

Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα 

χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη 

ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. 

Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού 

δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα 

υλικά υπόβασης προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις 

γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που 

πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση 

τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των 

πλακιδίων. 

Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ 

ή αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το 

αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόµενα πάχη, καθώς και από τεχνική 

περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, 

ειδική κόλλα, εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους 

κατασκευής και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761:  

Το ελεύθερο ύψος πτώσης ( h ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 45,00€/µ² 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5εκ. 
Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου Euroflex (της 

εταιρείας Kreiburg ή αντίστοιχης) από συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια 

αποχρώσεως κόκκινης ή παρόµοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις 

των σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας. Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και 

πάχος 50mm και µονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων). 

Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) και έχουν βάρος που 

ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου. 
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Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3, 

έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική αγωγιµότητα περίπου 

0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε 

παγετό, αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια 

κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 

υδάτων κυψελωτή). Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε 

εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωµένη επιφάνεια και να 

αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. 

Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα 

χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη 

ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. 

Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού 

δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα 

υλικά υπόβασης προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις 

γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που 

πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση 

τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των 

πλακιδίων. 

Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ 

ή αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το 

αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόµενα πάχη, καθώς και από τεχνική 

περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, 

ειδική κόλλα, εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους 

κατασκευής και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761:  

Το ελεύθερο ύψος πτώσης ( h ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 50,00€/µ² 

(Ολογράφως) : πενήντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
 
 
ΑΡΘΡΟ 39 

ΒΟΤΣΑΛΑΚΙ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ 
∆ιαστρώσεις µε ποταµίσιο βότσαλο-ψηφίδα 2-8 χιλ. µε καµπυλωµένες άκρες, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές ΕΝ 1176 και µε πιστοποίηση από διαπιστευµένο φορέα διαπίστευσης, σε βάθος 

σκάµµατος 30-40 εκ ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης 

οργάνου. 

Η προµήθεια και τοποθέτηση επιφανειών από φυσικά/ χαλαρά υλικά προϋποθέτει τη σύµφωνη 

γνώµη της υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης  των σχετικών πιστοποιητικών και του δείγµατος, τα οποία 

θα κατατεθούν εγκαίρως.  
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Προµήθεια και εγκατάσταση για τη συµπλήρωση υφιστάµενων επιφανειών πτώσης από 

φυσικά/χαλαρά υλικά (ποταµίσιο βότσαλο-ψηφίδα 2-8 χιλ.) µετά τον καθαρισµό από περιττά υλικά 

της υφιστάµενης επιφάνειας, µε τα ακόλουθα ενδεικτικά χαρακτηριστικά (ή ισοδύναµα): 

• ποταµίσιο βότσαλο κοκκοµετρίας 2-8 mm, µε στρογγυλεµένες άκρες, χωρίς σωµατίδια 

λάσπης και αργίλου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-

1) ή ισοδύναµου, όπως ισχύει. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΝ1176 ή ισοδύναµου, θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το µέγεθος των κόκκων του βοτσάλου µε 

δοκιµή κοσκινίσµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού 

των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – 

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο. Επίσης, το βότσαλο θα 

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωµατιδίων λάσπης και αργίλου, σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

• το βότσαλο θα τοποθετηθεί σε υφιστάµενα σκάµµατα µε βάθος 40 cm και 50 cm και θα 

συµπληρωθεί µέχρι την επίτευξη του απαιτούµενου συνολικού βάθους, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του ύψους πτώσης του οργάνου.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται καθαρισµό από περιττά υλικά  (και η τυχόν αποµάκρυνση και 

απόρριψή τους υφιστάµενων επιφανειών) η προµήθεια του υλικού επί τόπου, οι 

φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα υφιστάµενα  σκάµµατα και η 

παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 55,00€/µ³ 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε  ευρώ ανά κυβικό µέτρο 

 
 
ΑΡΘΡΟ 40 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο 
Κατασκευή σταθεροποιηµένου κεραµικού δαπέδου µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους 

συµπυκνωµένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσµα του έχει την όψη του χωµάτινου δαπέδου, είναι 

γερό και δεν απαιτεί συντήρηση, δεν λασπώνει, δεν µένουν πάνω του σηµάδια και δεν επηρεάζεται 

από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόµων, χώρων κλπ µε 

υλικό προερχόµενο από θραύση σε τριβείο κεραµικών προϊόντων, πλήρως ψηµένων, άριστης 

ποιότητας. Στο µίγµα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άµµος, κεραµάλευρο και κεραµική 

ψηφίδα. Συνολικά το αλεσµένο κεραµίδι σε διάφορες κοκκοµετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 

100% των αδρανών του µίγµατος. Στο µίγµα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε 

µορφή χαλικιού ή γαρµπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν 

υπάρχει καθόλου ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσµικτο 

θηραϊκής γης και ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιµέντο. Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, 

µετά την ολοκλήρωση της συµπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως 

διαµορφωµένη και συµπυκνωµένη στρώση 3Α, 15εκ. µε διαµορφωµένες ρύσεις, εργασία που δεν 

περιλαµβάνεται στο άρθρο. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του τελικού µίγµατος, η 

φορτοεκφόρτωση, η µεταφορά από τη θέση παραγωγής µέχρι το έργο, η επιµελής διάστρωση στα 

επιθυµητά πάχη (10 εκ.) µέχρι να επιτευχθεί το προβλεπόµενο τελικό πάχος των 8 εκ µετά την 
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συµπίεση του, η συµπύκνωση και η κυλίνδρωση µε κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών µέχρι να 

γίνει το µίγµα ασυµπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή µε νερό χωρίς πίεση. H τελική του επιφάνεια 

δεν πρέπει να πάνω από την τελική του φυσικού δαπέδου. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρης 

τελικής επιφάνειας συµπυκνωµένου πάχους 8 εκ. µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών 

από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε εργασία. Χαρακτηριστικά Σταθεροποιηµένου Κεραµικού 

∆απέδου σύµφωνα µε εγκεκριµένη ευρωπαϊκή µέθοδο ελέγχου : 

Χαρακτηριστικά - Συµπεριφορά προϊόντος 

Φαινόµενο ειδικό βάρος 1,59 gr/cm3 

Ανοικτό πορώδες 25% 

Ποσοστό Υδατοκορεσµού 16% 

Υδατοαπορρόφηση 1.55 mm/min0.5 

Ατµοδιαπερατότητα 2.53E-06 g / m2.s.Pa 

∆υναµικό µέτρο 

ελαστικότητας 3780 MPa 

Αντοχή σε θλίψη 7 ηµερών 6.26 MPa 

Εφελκυστική αντοχή 0.66 MPa 

υδροπερατότητα k= 9.9E-08 (m/sec) 

σχέση υγρασίας – πυκνότητας εδαφών (proctor) 

Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3 

Βέλτιστη υγρασία 14.6 % 

Το δάπεδο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο διαπιστευµένου φορέα και την προσκόµιση 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τον έλεγχο 

από διαπιστευµένο φορέα. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 40,00€/µ² 

(Ολογράφως) : σαράντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

 
Καισαριανή  10 Απριλίου 2019 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
   Η προϊσταµένη του                                    Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος – 
      Σχεδίου Πόλης 
 
 
   Χαρίτου Ελιάνα                                                           Βασιλική Κωνσταντοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός                                                            Αρχιτέκτων Μηχ/κός 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού και, συγκεκριµένα, οργάνων, 

και δαπέδων ασφαλείας µετά την αποµάκρυνση τυχόν υφιστάµενων που δεν είναι πλέον ασφαλή και 

κατάλληλα προς χρήση, για την αναβάθµιση των υφιστάµενων παιδικών χαρών του ∆ήµου, εντός των 

γεωγραφικών του ορίων. Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει στις διάφορες παιδικές χαρές του ∆ήµου 

Καισαριανής, στις ακριβείς  θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

αφού ο ανάδοχος, µε δική του ευθύνη, ελέγξει τις απαιτούµενες αποστάσεις ασφαλείας. 

Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

234.557,16 €  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» µε όλες τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του. 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

ΠΟΛΗΣ 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Πληρ.: Χαρίτου Ελιάνα 

Τηλ.: 2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:   234.557,16 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:    ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», και την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. 

Οικονοµίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος  Β’) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

6. της Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος 

Β') µε την οποία ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

9. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

10.  της υπ’ αριθµ. 222/2018 απόφασης του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου για αποδοχή χρηµατοδότηση 

204.000,00€ µέσω της Απόφασης Ένταξης (Α∆Α: 6∆1Λ465ΧΘ7-Ξ67) του ΥΠΕΣ για την Πράξη του 

∆ήµου Καισαριανής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 

7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και 

δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο πρόσκλησης «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού 

11. Την 109/29-05-2018 Απόφαση ∆Σ (Α∆Α: 75Ι2ΩΕΨ-ΞΡΒ) βάση της  οποίας το υπερβάλλον ποσό 

πέραν της χρηµατοδότησης των 204.000€ , θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής 

ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 

12. των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού και των τευχών της µελέτης 

 

Άρθρο 3ο-  Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα στοιχεία τα οποία θα προσαρτηθούν στη Σύµβαση είναι : 

- Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας µε τα παραρτήµατά της. 

- Η Οικονοµική προσφορά  του αναδόχου 

- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική έκθεση και Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Τα πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. 

- Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας. 
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Άρθρο 4ο : Προσφορές – Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισµό της 

προµήθειας. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται για επιµέρους είδη δεν 

γίνονται δεκτές.  

Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι 

στα στοιχεία της µελέτης.  Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 

της µελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαµβάνονται. Όσον αφορά τον εξοπλισµό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) 

πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει  

να υποβληθούν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στην 

παράγραφο Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Τεύχους Τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εκδοθεί από επίσηµα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

υπεύθυνες δηλώσεις κλπ. (1-11)  

 Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την οικονοµική προσφορά όπως αποτυπώνεται ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  Οι προσφερόµενες τιµές ανά µονάδα θα περιέχει όλες τις νόµιµες 
κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.  

 

Άρθρο 5ο  Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό  κάτω 

των ορίων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά µόνο βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας προµήθειας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν. 4412/16 µε όλες τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 

ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι 

οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 
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αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο . 

 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι 

οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

α. κατά τη διάρκεια των ετών 2019/2018/2017/2016 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συµβάσεις 

προµηθειών  του συγκεκριµένου τύπου, ύψους 50.000,00 €. 

β. να διαθέτουν µηχανικό ΠΕ ή ΤΕ. 

Γ. να διαθέτουν τα πιστοποιητικά (περιγράφονται στην παράγραφο Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Τεύχους 

Τεχνικών προδιαγραφών) που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

 

Άρθρο 6ο   Σύµβαση- διάρκεια-παρατάσεις 

 

 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε 

µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης Η 

υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (αρ. 105 ν 4412/16).  . 

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, και η διάρκεια ισχύος της είναι εννέα (9) µήνες.  Τα προς προµήθεια είδη θα 

παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σηµεία που θα υποδεικνύονται από  την 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (βάσει της µελέτης) και σε πλήρη λειτουργία το ανώτερο εντός 

του παραπάνω χρονικού διαστήµατος.  

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

προµήθειας.  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

• Προσκοµίστηκαν οι απαιτούµενες βεβαιώσεις ελέγχου και πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται στη µελέτη, 

τεχνικό prospectus µε σχέδια, οδηγίες χρήσης και συντήρησης κτλ  

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην  περίπτωση 

που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 

παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
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Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος.  

 

Άρθρο 7ο:  Εγγύηση συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας της 

σύµβασης 

 

7.1 για την συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).  Η εγγυητική επιστολή αυτή αναγράφει ορθώς όλα 

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του ν 4412/16 και επιστρέφεται όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

7.2 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 ανέρχεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης προµήθειας πρέπει να έχει ισχύ τρείς µήνες µετά τον 

συµβατικό χρόνο για την περαίωση της προµήθειας (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, του 

ν.4412/16). Τυχόν χρονικές παρατάσεις ισχύος της σύµβασης θα πρέπει να καλύπτονται µε την αντίστοιχη 

παράταση της εγγύησης. 

7.3 Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των 

αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την παράδοση του 

υλικού πλήρους και έτοιµου προς χρήση, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, µε διάρκεια 

ισχύος 2 ετών, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € και θα του επιστραφεί µετά την 

παρέλευση της περιόδου που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Κατά την περίοδο της εγγυηµένης 

λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, 

οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των 

συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον 

απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση 

του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 

σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί 
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να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 

72. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 72 και 215 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 7β : Εγγύηση κατασκευαστή – εγγύηση προϊόντων  

 

Ο προµηθευτής προσκοµίζει έγγραφη εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι τα προσφερόµενα είδη 

έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και 

µεγαλύτερης.  

 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που έγινε η οριστική παραλαβή. Ο κάθε 

προµηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προµηθεύει κατά το 

χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 

ελαττώµατος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς, θα πρέπει να παρέχονται από την 

κατασκευάστρια εταιρεία ανταλλακτικά για µια δεκαετία. 

 

Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου- επίλυση διαφορών- 

πληµµελής κατασκευή 

 

8.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν 4412/16, 

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 

µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του ν 4412/16,  

8.2 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν 4412/16 για 

εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας. 

8.3 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος.  

 

Άρθρο 9ο : Ποιότητα- Παράδοση Υλικών- δοκιµαστικοί έλεγχοι  

 

9.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είναι αρµόδια για την υπόδειξη των θέσεων εγκατάστασης των υλικών και την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
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9.2 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στον χώρο υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από την επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής της 

σύµβασης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της 

σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε 

9.3 Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, µεταφορά, 

φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ. 

Επίσης βαρύνεται για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του  

κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  

9.4 Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρµολόγησης του υπό προµήθεια εξοπλισµού, ο 

ανάδοχος θα παραδώσει εκ νέου στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  τον απαιτούµενο φάκελο 

του προµηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει επικαιροποιηµένα όλα τα στοιχεία, έγγραφα, 

σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, και θα είναι σύµφωνα µε τις τελευταίες/ αναθεωρηµένες προδιαγραφές, 

προκειµένου η Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 

44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της 

Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 

Σε περίπτωση που ο αρµόδιος διαπιστευµένος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούµενο πιστοποιητικό γιατί 

ο υπό προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµός δεν πληροί τις- απαιτούµενες προδιαγραφές, τότε ο 

ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, 

χωρίς περεταίρω αποζηµίωση, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης 

και να εκδοθεί το απαιτούµενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.  

Επιπλέον θα διενεργηθούν Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευµένο φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης µετά το πέρας της εγκατάστασης τους, προκειµένου να επαληθευτούν τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των προµηθευόµενων επιφανειών πτώσης από τεχνητά και φυσικά υλικά και να 

εξασφαλιστεί η συµφωνία τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

µελέτης, όπως ισχύουν την περίοδο εκείνη, θα πραγµατοποιηθούν πρόσθετοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι 

(π.χ µετρήσεων Πολυκυκλικών Αρωµατικών Υδρογονανθράκων στο σύνολο του πλακιδίου και όχι µόνο 

στην τελική επιφάνεια του), ενώ για τις επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) ειδικότερα 

θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η εφαρµογή τους στα κατάλληλα 

βάθη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο 

σύµφωνα µε το Άρθρο 214 του Ν 4412/2016.  

9.5 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα 

χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την εκάστοτε τµηµατική παράδοση, µετά την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης (για τα όργανα παιδικών χαρών και των 

δαπέδων ασφαλείας) όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 

44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της 

Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931), από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή ελαττώµατα των ειδών, η επιτροπή 

παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους και ο 

ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το 

µέρος αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 του ν 4412/16. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου 
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των ειδών, όπου και όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του αναδόχου. Το 

κόστος των εν λόγω ελέγχων και πιστοποιήσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

9.6 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 209 του ν 4412/16, επειδή η σύµβαση προβλέπει, εκτός από 

µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον 

φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του 

υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για 

έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 

Στην περίπτωση της συγκεκριµένης προµήθειας ενδέχεται να µην αποστέλλεται δείγµα, αλλά ο 

εξωτερικός έλεγχος να προσέρχεται επί τόπου για να διενεργήσει το σχετικό  έλεγχο και να κάνει τη 

σχετική αξιολόγηση προκειµένου για την έγκριση ή µη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξει εις των άρθρων 206-209. 

 

Άρθρο 10ο : Ευθύνες και υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται 

κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του ∆ήµου, βαρύνεται αποκλειστικά 

ο ανάδοχος. 

Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για την 

εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος, καθώς και το απαιτούµενο εργατοτεχνικό 

προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, αποξήλωση, αποµάκρυνση και απόρριψη τυχόν 

ακατάλληλου εξοπλισµού και την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει η  ευθύνη τήρησης των µέτρων ασφαλείας των χώρων στους οποίους 

θα γίνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των ειδών,  µε κλείσιµο του χώρου µε προστατευτικό πλέγµα, 

φύλαξη κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέτρο ασφαλείας. 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς τις 

γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προµήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς 

προµήθεια ειδών, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, τη  διαχείριση, αποξήλωση, 

αποµάκρυνση και απόρριψη, αλλά και την εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόµων, τις καιρικές 

συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήµατα προκύψουν τα 

οποία µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προµήθειας και ότι η προµήθεια θα 

εκτελεστεί σύµφωνα µε την σύµβαση, µε την οποία υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία (περί ασφάλισης προσωπικού, φορολογικής 

ενηµερότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κτλ) και οι προδιαγραφές της µελέτης. 

 

 

 

 

Άρθρο 11ο- Πληρωµή Αναδόχου 

 

1. Η πληρωµή του/των προµηθευτή/ών θα γίνει, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 200 του Ν4412/2016,  µε την 

εξόφληση του 100% της αξίας του κάθε τιµολογίου, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, αφού 

υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.  



62/62 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο- (Κρατήσεις) 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης και στην διακήρυξη. 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

 

 

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 

      ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

 

 

   ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6127 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 16121 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

- Τηλέφωνο: 2107292601 & 2132010756 

- Ηλ. ταχυδρομείο: skaropoulou@kessariani.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kaisariani.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

CPV : 43325000-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6127 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



 

6 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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 πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
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xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
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xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
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xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  



    Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή 

                                              

                

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την µελέτη και  την σύνταξη των όρων για την «Προµήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Καισαριανής » 

προϋπολογισµού 234.557,16 ευρώ ΦΠΑ µε CPV 43325000-7. 

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       06/06/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 


