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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 

Πόλη ΣΤΥΛΙΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35300 

Τηλέφωνο 2238350116 

Φαξ 2238024783 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  s.giannakopoyloy@stylida.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.stylida.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 

συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού (ΟΤΑ Α). 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών σε τοπικό 

επίπεδο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 4 

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.5 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση  στον πίνακα με τα 

στοιχεία της Αρχής ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας :  http://www.stylida.gr 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα 

δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121 παρ.1α του ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του αρθ. 43 του ν.4605/19). 

 
1 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   
2 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 
3 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. 
4 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
5 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) : ………………………..» 





 

Σελίδα 5 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 35.7135.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2020 του Φορέα.7 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» (κωδικός έργου 14-13-57-323-01),  

Άξονας προτεραιότητας: Άξονας Προτεραιότητας: Άξονας 2 – «Αναβάθμιση αστικών υποδομών», του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» και έγκριση της 

χρηματοδότησης από πιστώσεις του έτους 2018 σε συνέχεια της πρόσκλησης 20/2013. Η δαπάνη για το 

ποσό των 99.993,60 € για την παρούσα σύμβαση βαρύνει τον Κωδ. ΣΑΕ 055 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΘΕ3465ΧΘ7-

ΒΗ3 για την ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ του Δήμου Στυλίδας). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων: 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.0001 προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020 του Φορέα 8για τον οποίο έχει εκδοθεί η αριθ. 448/2020 (αριθ. πρωτ. 9641/13.10.2020) 

ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε δυο παιδικές χάρες του 

Δήμου  με στόχο την κάλυψη των αναγκών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 

ψυχαγωγίας ανηλίκων, καθώς και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με την 28492/2009 (ΦΕΚ931Β) , 

όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β) και την εγκύκλιο 44/14 του ΥΠ.ΕΣ. όπου 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των 

παιδικών χαρών. Οι παιδικές χαρές του Δήμου Στυλίδας στις οποίες θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι: στο 

πάρκο της Στυλίδας, στη πλατεία Καραβόμυλου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς». 

Προσφορές υποβάλλονται, επι ποινή αποκλεισμού, για το ΣΥΝΟΛΟ9 των προς προμήθεια ειδών της  
40/2020 μελέτης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.993,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.640,00 €, ΦΠΑ : 19.353,60€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 40/2020 

Τεχνική μελέτη που συνέταξε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Στυλίδας. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
μόνο βάσει 10τιμής, για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της Μελέτης. 

 

 
6 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
7 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
8 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
9 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
10 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως11: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “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» 

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

των μελών τους με κλήρωση»,13 

− 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)14 

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών15 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

 
11 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. 
12 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
13 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
14 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 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. 
15 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την 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. 
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προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»16, της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’,καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 

εξουσιοδότησητουάρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 

φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»17.   

− 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” 

− του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.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. 

− τις με αριθ. πρωτ. 83.6/2014 (ΑΔΑ: 6Χ7346Ψ844-Θ5Α) και 189.3/2020 (ΑΔΑ: 9ΙΣ746Ψ844-Δ42) 

Αποφάσεις ΔΣ Πράσινου Ταμείου.  

− την με αριθ. 40/2020 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού 

για τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας Καραβόμυλου» που συντάχθηκε από 

το Δήμο. 

− το με αριθ. πρωτ. 9476/08.10.2020 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο 

καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

20REQ007443128, 

− την με αριθ. πρωτ. 9641/13.10.2020 (ΑΑΥΣ 448/2020) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 

6Θ2ΕΩ1Ζ-ΞΣΟ ΑΔΑΜ: 20REQ007465127), σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0001 του προϋπολογισμού του 

έτους 2020, 

− την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 134/2020 με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 40/2020 

μελέτη, ήτοι τα έγγραφα της σύμβασης: τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο, 

προμέτρηση, ενδεικτικός προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

καθορίστηκε επίσης ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

− την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. 

 

 
16 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
17Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 

Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12.11.2020 και ώρα 13:00 μ.μ.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,του ως άνω συστήματος. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

26.10.2020 26.10.2020 12.11.2020 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 20.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 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: 101460. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 22232425, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

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

ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)26 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):  http://www.stylida.gr 

 

 
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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
19 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 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. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.   
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 1η 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. 
24 Η υποχρέωση δημοσίευσης 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 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
26 Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 

βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 

Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 

διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
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B. 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 τους27 

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. 

 

 
27 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,28  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη σύμβασης. 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: Παράρτημα 

Ι (η αριθ. 40/2020 μελέτη), Παράρτημα ΙΙ (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) και Παράρτημα ΙΙΙ 

(Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]). 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

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.gr29. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 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 ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο30. 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 περιπτώσεις31: 

 
28 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 
29 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. 
30 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 
31 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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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)32. 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.33.  

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.34 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονταιμόνοστην αγγλική γλώσσα.Σε κάθε άλλη περίπτωσηπρέπει να συνοδεύονται  

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα35. 

2.1.5 Εγγυήσεις36 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματαή 

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)37, 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. 

 
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. 
33 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
34 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019. 
35 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
36 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
37 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς καιάρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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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 προσφορών38, 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. 

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.39 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή40 για την υποβολή προσφοράς41.  

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.42 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής43 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής44, ποσού 

 
38 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
39 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. 
40 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
41 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). 
42 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
43 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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(1.612,80€ ) χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά45  το οποίο αντιστοιχεί  στο 2% (δυο επί της 

εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. 

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. 

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, ήτοι για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού 

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.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, μετά:  

α) την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

β) την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

α) στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσηςαυτής και β) στην 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 

βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη ή προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ‘η αυτά έχουν απορριφθεί 

αμετακλήτως. 

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 αποκλεισµού46 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 αμετάκλητη47 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

 
44 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). 

          Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 

παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   
46 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
47 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 καταδικαστικέςαποφάσεις,  

 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 
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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 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 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), 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 Συμβουλίου48. 

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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
48 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
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α) όταν ο  οικονομικός φορέας 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  οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο 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 τους.49 

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. 50 

2.2.3.3. Αποκλείεται51 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις52:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201653,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή 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 λειτουργίας,54 

 
49 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.  
50 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
51 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. 
52 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 

 
53 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. 
54 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.  
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(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 2.2.9.2 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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. 55 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)56 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 57. 

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. 

4412/201658. 

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

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
56 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
57 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
58 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
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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 Επιλογής59 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας60 

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 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού61. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια62 

Δεν απαιτείται απόδειξη  οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 

 

 

 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα63 

 
59 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.  
60 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
61 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
62 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. 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), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, 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 οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 

οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), 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 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
63 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 
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται64: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας65 (2017, 2018, 2019), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) 

συμβάσεις του συγκεκριμένου τύπου, συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με τον 

προϋπολογισμό της παρούσας άνευ ΦΠΑ. Να προσκομισθεί κατάλογος, στον οποίο να αναφέρονται οι 

κυριότερες σχετικές των τριών τελευταίων χρόνων είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι 

παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά/πρωτόκολλο 

παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, 

με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

β) Για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας και επαγγελματικής ικανότητας, ο προμηθευτής  θα πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των 

οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στον προμηθευτή και αυτό θα αποδεικνύεται από τη 

σχετική κατάσταση εργαζομένων η οποία θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού και θα φέρουν 

βεβαίωση ονομαστικά, από φορέα ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν 

την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα μήνα 

πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού. Οι βεβαιώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική 

Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 

γ) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2.2.7 της παρούσας και στην Μελέτη αριθ. 40/2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης66 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

α) Πρότυπο ΕΝ 1176:2017 ή μεταγενέστερο, ΕΝ 1177/2018  για τους εξοπλισμούς παιδότοπων.67 

 
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 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. 
64 Όπως υποσημείωση ανωτέρω. 
65 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία.    
66 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). 
67 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 

διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 

μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 

παρ.1 του ν. 4412/2016.  
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β) Σύστημα ISO 9001:2015 για την Διαχείριση της Ποιότητας 

γ) Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση 

δ) Σύστημα OHSAS 18001:2015/ΕΛΟΤ 18001:2008 για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία ως εξής: 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001:2015, Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, εκδοθέν στο όνομα του 

διαγωνιζομένου για την προμήθεια, σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και εγκατάσταση παιδικών χαρών, 

συνοδευόμενο, επί ποινή αποκλεισμού, από υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. 

β. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2015, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή για την κατασκευή οργάνων παιδικών χαρών.   

γ. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2015, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή του ελαστικού δαπέδου  και του χλοοτάπητα.  

δ. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2015, Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, σχετικά με την εγκατάσταση, συντήρηση  

παιδικών χαρών εκδοθέν στο όνομα του εγκαταστάτη που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή 

αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων 

εξοπλισμών. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται ακόμη και αν η εγκατάσταση του 

υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, επί ποινή αποκλεισμού. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς68. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

Ο Δήμος ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 79, 80, 81 του ν.4412/16 τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου. (Οδηγία 20 ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 69. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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, 2.2.6 και 2.2.7 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 

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

 
68 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 .  
69 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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Το ΤΕΥΔ70 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 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

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

προσφορών71 

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.72 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα7374 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται  

• κατά την υποβολή της προσφοράς,  

• κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και 

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

4412/201675όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του αρ. 43 του ν.4605/16. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

 
70 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. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική 

υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης 

και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 

Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη 

του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 

δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-

dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
71Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’). 
72 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
73 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   
74 Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρπρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-

Ζ9Κ)έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
75 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )76. 

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 2.2.3.377. 

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 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 ισχύουν78. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών79. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

Β.1.Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.80 

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,που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

 
76 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
77 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. 
78 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
79 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
80 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.   
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υποβολή του81.Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 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, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.282 και 2.2.3.483 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του84. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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 Εσόδων85. 

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

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του86 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.  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 πιστοποιητικού87 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα 

έγγραφα ή ταπιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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. 

 
81 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωσηαδ’ του ν. 

4605/2019. 
82 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 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 του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

83 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
84 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
85 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
86Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 

ν. 4605/2019. 
87 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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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 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) 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. 

ε) 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. 

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.88 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,89εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Δεν απαιτείται.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν90 

A) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (2017, 2018, 

2019), κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 

ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 

πιστοποιητικά/πρωτόκολλο παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο 

αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

Β) Ο προμηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτομα 

εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στον 

προμηθευτή και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων η οποία θα 

προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού και θα φέρουν βεβαίωση ονομαστικά, από φορέα ότι έχουν 

εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων 

παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού.  Οι 

βεβαιώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.     

 
88 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 . 
89 Πρβλ.παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με τοάρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
90 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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Γ) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών. 

Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των 

πιστοποιητικών.91 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωποκαι υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του92.  Στις 

λοιπές περιπτώσειςτα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους93 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.  

 
91 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
92 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
93 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8. 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. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.94 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης95 

Κριτήριο ανάθεσης96 της Σύμβασης97 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει τιμής, 98 στο σύνολο των ειδών. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές99. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης αριθ. 40/2020. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της 

προσφοράς. 

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 αυτής100. 

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.)».101 

 
94 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 
95 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) 
96 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)  
97 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). 
98 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 
99Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012. 
100 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
101 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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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.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 102 

 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς καιοποιαδήποτε 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 της.103 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά 

μετά την υποβολή της. Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφεται στους αποστολείς τους. 

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 χαρακτήρα104, 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. 

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 

 
102 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
103 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
104 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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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, με την επιφύλαξη 

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνηδήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.105 

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 τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 

παρ. 2 του  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 διαδικασίας.106 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Οι Οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

εξής δικαιολογητικά, (σε μορφή αρχείουpdf) και ψηφιακά υπογεγραμμένα (όπου απαιτείται) σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον ν. 4412/16 και την με αριθ. 56902/215/2.6.2017 (Β 1924) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες ΕΣΗΔΗΣ». 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν107: 

 
105 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
106 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   
107 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016108, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

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. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης  των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και 

έντυπη προσκόμιση ,όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το αριθ. 

103 & 80 του ν. 4412/16. 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιάγραφες που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πως 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 Παράρτημα. 

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους, με το οποίο 

βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα αυτών, το οποίο πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο της 

σύμβασης, καθώς και η άσκηση του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται παρακάτω, οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

προσκομίσουν και τα κατωτέρω: 

1) Πιστοποιητικό, εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το 

οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 

σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο (αφορά τα 

όργανα παιδικής χαράς των παρ. 2.1 έως 2.18 των Τεχνικών Περιγραφών της Μελέτης (Παράρτημα Ι). 

2) Πιστοποιητικό, εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή του ελαστικού δαπέδου (παρ. 2.22 των Τεχνικών 

περιγραφών της Μελέτης – Παράρτημα Ι) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να 

αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις ασφαλείας του  προτύπου ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 , ΕΝ 71-3 (ή 

ισοδύναμου). 

3) Για το είδος της παρ. 2.23 των τεχνικών Περιγραφών της Μελέτης (Παράρτημα Ι) Συνθετικός 

χλοοτάπητας Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO 9001 και ISO 14001. Έκθεση δοκιμών για την 

μετανάστευση ορισμένων στοιχείων σύμφωνα με το ΕΝ 71-03 και Έκθεση δοκιμών για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. 

4)  Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2015, Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου 
για την προμήθεια, σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και εγκατάσταση παιδικών χαρών, συνοδευόμενο, 

 
108 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 
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επί ποινή αποκλεισμού, από υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα 

πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. 

5) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2015, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή για την κατασκευή οργάνων παιδικών χαρών.   

6)  Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2015, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή του ελαστικού δαπέδου. 

7)  Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2015, Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, σχετικά με την εγκατάσταση, συντήρηση  

και τεχνική υποστήριξη παιδικών χαρών εκδοθέν στο όνομα του εγκαταστάτη που θα αναλάβει, βάσει 

σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των 

προσφερόμενων εξοπλισμών. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται ακόμη και αν η 

εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, επί ποινή 

αποκλεισμού.  

8) Ο συμμετέχοντας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτομα 
εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στον 

συμμετέχοντα και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων η οποία θα 

προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού και θα φέρουν βεβαίωση ονομαστικά, από φορέα ότι έχουν 

εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων 

παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού.  Οι 

βεβαιώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.     

9) Υπεύθυνη δήλωση N. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/86), για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος των 

οργάνων παιδικών χαρώνκαι συνθετικού χλοοτάπηταπου προσφέρουν και περί της επιχειρηματικής 

μονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και το τόπο εγκατάστασης της ως 

εξής: 

Εφόσον οι ίδιοι κατασκευάζουν το τελικό προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Όταν δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα δηλώνουν την 

επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται δήλωση της επιχείρησης ή του νόμιμου 

αντιπροσώπου της στην Ελλάδα, για την επιχείρηση και τον τόπο που θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 

προϊόν και ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης 

στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση. 

10) Κατάλογος, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες σχετικές παραδόσεις των τριών τελευταίων 

χρόνων, συνολικού ύψουςτριετίας (2017, 2018, 2019), τουλάχιστον ίσο με το ποσό προϋπολογισμού της 

παρούσας διακήρυξης άνευ ΦΠΑ, με μνεία, για κάθε παράδοση είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον 

ιδιωτικό τομέα.Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 

πιστοποιητικά/πρωτόκολλο παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο 

αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

11) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα,  με την οποία να δηλώνει πως αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

της τοποθέτησης των υλικών θα παραδώσει στο Δήμο τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής 

συντήρησης (αφορά στα όργανα παιδικής χαράς των παρ. 2.1 έως 2.18 των τεχνικών περιγραφών της 

Μελέτης – Παράρτημα Ι). Δήλωση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους 

του αναδόχου, για δύο (2) χρόνια. Η οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια και επιδιόρθωση βλαβών, που δεν 

οφείλονται σε κακή χρήση ή βανδαλισμό, θα καλύπτονται δωρεάν από τον ανάδοχο, για όλο το 

αναφερόμενο χρονικό διάστημα της εγγύησης. Δήλωση για την διασφάλιση κάλυψης ανταλλακτικών για 

πέντε (5) χρόνια. 

12) Εγγυήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στο 

προμηθευόμενο είδος. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης δε μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) 
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ετών. Στην εγγύηση δεν θα περιλαμβάνονται βλάβες και φθορές που προέρχονται αποδεδειγμένα από 

βανδαλισμούς και δολιοφθορές. 

13) Αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής των Δειγμάτων και τον αριθμό Πρωτοκόλλου παραλαβής των 

δειγμάτων από  το Δήμο  Στυλίδας με ημερομηνία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες, πριν την καταληκτική 

ημερομηνία του Διαγωνισμού.  

14) Περιγραφή, εικόνα για όλα τα προς προμήθεια είδη οργάνων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Μελέτης. 

7. Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου των  παιδικών χαρών από τους συμμετέχοντες, προκειμένου να 

λάβουν γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας, η οποία 

εκδίδεται από τον Δήμο και με ημερομηνία το αργότερο τέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. 

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 (τιμή) 

για το σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον διαγωνισμό θα πρέπει, επίποινή αποκλεισμού, να 

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 

ολόκληρης της προσφοράς. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.109 

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή, 

τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες οικονομικές 

προσφορές. 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπο)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

• Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) 

φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Ομοίως δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» η εκ 

παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς 

στον (υπο) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

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 σύμβασης110. 

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 

 
109 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. 
110 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
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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 αρχή111. 

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχείααπαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται 

ναπαρέχουν αυτά. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών112 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
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, 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. 

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.113 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών114 

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

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,115 

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  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

 
111 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
112 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
113 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
114 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
115 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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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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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών116 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)117,, 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» την 
18.11.2020 και ώρα 10:00 π.μ. [118]  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»», 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. 

Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και 

ανεξάρτητουδιαδικασίας,αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς όλων των διαγωνιζομένων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση με την 

οποίαεπικυρώνονται τα αποτελέσματαόλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας. 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 οργάνου119. 

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 

 
116 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) 
117 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
118 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 

προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

2.4.3.1 της παρούσας. 
119 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” 
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της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 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 οιφάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 

προσφορών120. 

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, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή121 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.  

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 

σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 

ενιαία απόφαση. 

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 

προσφορές.122Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 

κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων123 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.124 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 

της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.125 

 
120 Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
121 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
122 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
123 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκεμε το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 

ν.4605/2019. 
124 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33 του ν.4608/2019. 
125 Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33 του ν.4608/2019. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου126 - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 127 από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης128 και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 

και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών129. 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 υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές130 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.131 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά132λαμβάνουν 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 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 
126 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
127 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019. 
128 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
129 Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
130 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
131 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
132 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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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 του133.  

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 -2.2.8 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 κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω134και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

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 

οριστικά135,εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 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 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, 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 136. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση. 

 

 
133 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
134 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
135 Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
136 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 

και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες137 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά138.  

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 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 αρχής139 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 παράλειψης140. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά141 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 

PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών142 

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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.143 

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. 

 
137 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
138 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
139 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
140 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
141 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.)».  
142 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.)”. 
143 Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 





 

Σελίδα 38 

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. 4412/2016και την περ. α  ́της παρ. 1 του α) ρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α  ́της παρ. 1 του α) ρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

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 προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας144 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής.145 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ.146 

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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου147. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες 

με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

τηνκοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής148. 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 διαφορετικά149. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 
144 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
145 Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
146 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

147 Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
148 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
149 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (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, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 150 

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 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 των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 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 

αρχέςκαι υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105του ν. 4412/2016 .239. 

 

 
150 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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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.151. 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 2.2.9.2 

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 της152 

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 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/153154 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης155 

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, 

 
151 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
152 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
153 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. 
154 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 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). 
155 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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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. (Συνθήκη για την 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης). 
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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) Τμηματικά, μετά την παραλαβή των υλικών, ήτοι μετά την σύνταξη και έγκριση των πρακτικών 
παραλαβής κάθε παράδοσης, (τμηματικές παραδόσεις) και με χρηματικά εντάλματα πληρωμής για τα 

είδη που περιλαμβάνονται κάθε φορά. 

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. 

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)156 

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. 4412/2016157 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)158 . 

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 έκπτωτος159  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 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. 4412/16. 

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: 

 
156 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
157 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. 
158 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)”. 
159 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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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 πρόστιμο160 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. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 

ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και καλήςεκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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 συµβάσεων161 

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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 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 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. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016162. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
160 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
161 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
162 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος – τόπος  παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

της υπηρεσίας μέσα σε χρονικό 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και πλήρως εγκαταστημένα, όπως 

ορίζονται στην τεχνική μελέτη, έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί.  

Ο τόπος παράδοσης των ειδών είναι σε δυο (2)  παιδικές χαρές του Δήμου Στυλίδας: 

Πάρκου Στυλίδας, Πλατείας Καραβoμύλου. 

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 ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, 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.4412/16163  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.  

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 στον ανάδοχο. 

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 

 
163 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”  
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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΄ έφεση 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 στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

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 εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.164 

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 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δείγματα που οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό – το 

αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς 

τους.  Προσφορές για είδη των οποίων δεν θα κατατεθούν τα απαιτούμενα δείγματα δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη. 

 
164 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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Η απόδειξη κατάθεσης/αποστολής του δείγματος (δελτίο αποστολής), πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου .pdf στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα δείγματα θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Δ/νση Δήμος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 

&Θερμοπυλών, ΤΚ 35300) και αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με 

μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία. Θα παραδοθεί ένα τεμάχιο από κάθε δείγμα. 

Απαιτούμενα δείγματα:  Όπως ορίζονται στις παρ. 2.5 και 2.11 της Μελέτης αριθ. 40/2020 του Δήμου 
Στυλίδας (Παράρτημα Ι). 

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 

α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν 

καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων 

και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή 

ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την 

επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων 

και μετά από σχετικό αίτημά τους. Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, 

βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

6.5Αναπροσαρµογή τιµής165 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

6.6 Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).166 

 

 
165 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
166 Πρβλ.άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν.4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. 

σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 

          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 

περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 

πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και αστικού 

εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της 

Στυλίδας και της πλατείας Καραβοµύλου  

Προϋπολογισµός :99.993,60€ 

Αρ. Μελέτης: 40/2020 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την αστική 

και λειτουργική αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Στυλίδας, και 

συγκεκριµένα του Πάρκου Λαού στη ∆.Κ Στυλίδας και της πλατείας Καραβόµυλου της 

Τ.Κ Καραβοµύλου µε στόχο τη βελτίωση και αναβάθµιση των χώρων αυτών. Σκοπός 

της παρούσας παρέµβασης είναι η αναβάθµιση της περιοχής και του αστικού 

περιβάλλοντος, ώστε οι χώροι, µετά την ανάπλασή τους να συµβάλλουν στην αστική 

αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσουν πόλους ξεκούρασης, ψυχαγωγίας 

και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς. Βασικός στόχος είναι η αναβάθµιση 

των παιδικών χαρών του Πάρκου Λαού Στυλίδας και της πλατείας Καραβόµυλου, 

διαµορφώνοντας ένα ασφαλές και λειτουργικό χώρο για µικρούς και µεγάλους, που 

σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή εξυπηρετούν συνολικό πληθυσµό 6.065 

ατόµων. 

Συγκεκριµένα, η προµήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών 

χαρών: 

1. Πάρκου Λαού Στυλίδας: Πρόκειται για υφιστάµενη παιδική χαρά εντός του 

Πάρκου Λαού στη Στυλίδα και έχει συνολικό εµβαδό 1.726,03 m2. 

2. Πλατεία Καραβόµυλου: Πρόκειται για υφιστάµενη παιδική χαρά, η οποία 

βρίσκεται στην πλατεία του Καραβόµυλου, συνολικού εµβαδού 263,00 m2 

Οι προαναφερόµενοι χώροι και οι προτεινόµενες παρεµβάσεις έχουν σχεδιασθεί και 

µελετηθεί µε βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και τις προδιαγραφές που έχει 

ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 

υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). 

 

1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η υφιστάµενη κατάσταση των δύο συγκεκριµένων παιδικών χαρών παρουσιάζει 

µια εγγενή ιδιοµορφία. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν είναι ποικίλης φύσεως, επί 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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παραδείγµατι αναφορικά µε την καταλληλότητα του χώρου ή άλλα χωροταξικά 

προβλήµατα. Οι εξοπλισµοί δεν είναι ασφαλείς και ενώ µπορούν κατόπιν 

παρεµβάσεων να γίνουν ασφαλείς, δεν υπάρχει φάκελος µε τα στοιχεία τους, καθώς 

στην πλειονότητά τους έχουν εγκατασταθεί πριν το Νοέµβριο του 1998, οπότε και 

θεσπίστηκαν τα αντίστοιχα πρότυπα και οι απαιτήσεις ασφαλείας στη χώρα µας. 

Επειδή ανάγκη για ψυχαγωγία, εκτός των νήπιων και των µικρών παιδιών, έχουν και 

τα παιδιά στην ευαίσθητη ηλικιακή οµάδα της προεφηβείας και εφηβείας, γεγονός που 

δεν ελήφθη υπόψη κατά τα παρελθόντα έτη, παιδική χαρά εννοείται πλέον ο 

οριοθετηµένος υπαίθριος χώρος των ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία ανηλίκων, 

χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. Οι ανωτέρω χώροι σήµερα περιλαµβάνουν 

εξοπλισµούς οι οποίοι προορίζονται κυρίως για µικρά παιδιά, ηλικίας έως 6 ετών. Στην 

παρούσα µελέτη έχει γίνει διεύρυνση της ηλικιακής οµάδας των χρηστών της παιδικής 

χαράς και λαµβάνεται µέριµνα, όπου είναι εφικτό, για τη δηµιουργία κατάλληλων 

χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.  

Όσον αφορά, στο θέµα της καταλληλότητας των παιδικών χαρών που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις 

ασφάλειας. 

Συγκεκριµένα, καµία εκ των δύο δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυµονούν 

κινδύνους (όπως για παράδειγµα κατολισθήσεις, κατακρηµνίσεις, εστίες µολύνσεων 

κ.λπ.), δεν γειτνιάζουν µε χρήσεις που προκαλούν ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση 

και µε δραστηριότητες που χρησιµοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά, δεν 

γειτνιάζουν µε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων, δεν 

είναι οπτικά αποµονωµένοι χώροι, δεν υπάρχει οπτική επαφή µε εγκαταστάσεις που 

µπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές 

κ.λπ.) και παράλληλα υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδροµος, δρόµος 

ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόµιο κ.λπ.). 

Εν συνεχεία, αναλύεται η τήρηση ή µη όλων των κριτηρίων του άρθρου 2 της 

νέας απόφασης και επισυνάπτονται φωτογραφίες και σχετικά σχεδιαγράµµατα 

(τοπογραφικό διάγραµµα, σκαρίφηµα αποτύπωσης). 

1. Παιδική Χαρά "Πάρκο του Λαού" 

Το Πάρκο Λαού, βρίσκεται στη πόλη της Στυλίδας και αποτελεί πόλο έλξης 

περιπάτου και ξεκούρασης για τους κατοίκους της πόλης. 

Η παιδική χαρά βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και δεν πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις ασφαλείας. Συγκεκριµένα, παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στις 

προδιαγραφές ασφαλείας των παιχνιδιών, διότι τα παιχνίδια και ο αστικός εξοπλισµός 

που είναι εγκατεστηµένος είναι παλιός και έχει υποστεί φθορές, γεγονός που καθιστά 
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την συντήρηση τους αδύνατη. Η ανάπλαση του παιδικής χαράς θα συµβάλλει στην 

αναζωογόνηση, αναβάθµιση της περιοχής και θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους 

κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η ανάπλαση της θα αποτελέσει πηγή ζωής, 

αποδίδοντας στο χώρο αισθητική αναβάθµιση και λειτουργικότητα µε κύριο γνώµονα 

την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, σωµατικών και πνευµατικών για τα παιδιά. 

Επιπλέον, βασικό κριτήριο της προτεινόµενης παρέµβασης είναι η παροχή 

ευκαιριών αναψυχής και παιχνιδιού σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δραστηριότητες που 

απουσιάζουν ολοκληρωτικά στην παρούσα κατάσταση. 

Η παιδική χαρά σήµερα δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, από 

πλευράς καταλληλότητας των εξοπλισµών. 

Οι επεµβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

• ∆ηµιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή οµάδα- ζώνη 

νηπίων και ζώνη παιδιών, 

• Αποξήλωση του ακατάλληλου εξοπλισµού και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού. 

• Επιδιόρθωση - προµήθεια δαπέδων ασφαλείας για συµπλήρωση των 

υφιστάµενων επιφανειών για προστασία από πτώσεις (τα υφιστάµενα δάπεδα 

ασφαλείας και οι υποβάσεις έδρασής τους είναι σε καλή κατάσταση και φέρουν 

πιστοποιητικό ΕΝ1177 για ύψος πτώσης 1450mm). 

• Εργασία επιθεώρησης από διαπιστευµένο φορέα. 
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Φωτ. 1-4 : Επικίνδυνες και κατεστραµµένες κατασκευές, Έλλειψη δαπέδων ασφαλείας 
Σχ. 1 Αποτύπωση - σκαρίφηµα της πλατείας Καραβόµυλου. 

 

 

 
 

Σχ.2 :Οριοθέτηση πάρκου και χώρων παιχνιδιού 

 

 
 

----------- Χώρος Πάρκου Λαού   

----------- Χώρος παιχνιδιών παιδικής χαράς 
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2  Παιδική Χαρά "Πλατείας Καραβόµυλου" 

Ο Καραβόµυλος βρίσκεται κοντά στην πόλη της Στυλίδας, και αποτελεί πόλο περιπάτου 

και ξεκούρασης για τους κατοίκους της πόλης. 

Η αναβάθµιση της υπάρχουσας παιδικής χαράς θα συµβάλλει στην αναζωογόνηση, 

αναβάθµιση της περιοχής και θα αποτελέσει πόλο έλξης και συνάθροισης για τους µόνιµους 

κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η ανάπλαση του χώρου αποσκοπεί στην αισθητική 

αναβάθµιση και λειτουργικότητα του χώρου, µε κύριο γνώµονα την ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων, σωµατικών και πνευµατικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών, καθώς επίσης και για 

τους επισκέπτες κάθε ηλικίας. 

Η παιδική χαρά σήµερα δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, από 

πλευράς καταλληλότητας των εξοπλισµών. Οι επεµβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

• ∆ηµιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή οµάδα- ζώνη νηπίων 

και ζώνη παιδιών, 

• αποξήλωση του ακατάλληλου εξοπλισµού 

• τοποθέτηση νέου εξοπλισµού (νηπίων - παίδων) 

• Πλήρωση των υφιστάµενων επιφανειών για προστασία από πτώσεις, ώστε να 

ανταποκρίνονται στα ύψη πτώσης και στις απαιτήσεις ασφαλείας των παιχνιδιών που 

πρόκειται να τοποθετηθούν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. 

• Εργασία επιθεώρησης  από διαπιστευµένο φορέα  

Φωτ. 5-6 : Επικίνδυνες και κατεστραµµένες κατασκευές, Έλλειψη επιφανειών 

απορρόφησης κραδασµών. Μη ικανοποίηση των απαιτούµενων αποστάσεων ασφαλείας 

µεταξύ των εξοπλισµών. 
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Σχ.3 Χωρική 

αποτύπωση - 

σκαρίφηµα της 
πλατείας 
Καραβόµυλου. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.4 :Οριοθέτηση πλατείας και παιδικής χαράς 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

----------- Χώρος πλατείας 

----------- Χώρος παιδικής χαράς 
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Ο νέος εξοπλισµός που έχει επιλεγεί περιλαµβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα ηλικιακών οµάδων. 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η αναβάθµιση και ο εµπλουτισµός των χώρων των 

παιδικών χαρών µε κατάλληλο εξοπλισµό ώστε να γίνει αντικατάσταση του υφιστάµενου 

επικίνδυνου και µη πιστοποιηµένου εξοπλισµού, µε παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε 

να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση. Για τον λόγο αυτό, στην 

παρούσα µελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράµετροι που περιγράφονται αναλυτικά στα 

προαναφερόµενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νοµοθεσία.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή, για το σύνολο των ειδών και 

ποσοτήτων της Μελέτης. 

Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου σύµφωνα µε την 

αριθµ. 171.7/2020 (Α∆Α:Ρ4ΖΧ46Ψ844-ΙΝ9) απόφαση του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου. 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και αστικό εξοπλισµό της κάθε Παιδικής 

Χαράς έχουν επιλεγεί ως εξής:  
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ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΕΙ∆ΩΝ 

Αρ. 

Άρθρου 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

2.1 Παιχνίδι ελατηρίου Α’ 1 ΤΜΧ 

2.2 Παιχνίδι ελατηρίου Β’ 1 ΤΜΧ 

2.3 Παιχνίδι ελατηρίου Γ’ 1 ΤΜΧ 

2.4 Παιχνίδι ελατηρίου ∆’ 1 ΤΜΧ 

2.5 Παιχνίδι ελατηρίου E’ 1 ΤΜΧ 

2.6 Τραµπάλα ξύλινη 2Θ 1 ΤΜΧ 

2.7 Τραµπάλα ελατηρίου 4Θ 1 ΤΜΧ 

2.8 Κούνια ξύλινη διθέσια νηπίων µε µεταλλική οριζόντια δοκό 1 ΤΜΧ 

2.10 Κούνια ξύλινη φωλιά µε µεταλλική οριζόντια δοκό 1 ΤΜΧ 

2.11 Ανοξείδωτο πολυσύνθετο όργανο 1 ΤΜΧ 

2.12 Σπιτάκι νηπίων 1 ΤΜΧ 

2.13 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε πύργους, τούνελ και τσουλήθρα 1 ΤΜΧ 

2.14 Ξύλινο σύνθετο µε πύργο, αναρρίχηση και τσουλήθρα 1 ΤΜΧ 

2.15 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε τούνελ και τσουλήθρα 1 ΤΜΧ 

2.17 Ξύλινη κινητή γέφυρα ισορροπίας 1 ΤΜΧ 

2.18 Μεταλλική τσουλήθρα µε εξέδρα 1 ΤΜΧ 

2.19 Παγκάκι ξύλινο 12 ΤΜΧ 

2.20 Κάδος απορριµµάτων µέταλλο - ξύλο 8 ΤΜΧ 

2.21 Βρύση 2 ΤΜΧ 

2.22 ∆άπεδο 50mm µε EPDM 350,00 M2 

2.23 Συνθετικός χλοοτάπητας 300,00 M2 

2.24 Άµµος ή βότσαλο 100,00 M3 

2.25 Παρτέρι αρωµατικών φυτών 1 ΤΜΧ 

2.26 Πινακίδα πληροφοριών προγράµµατος χρηµατοδότησης 2 ΤΜΧ 

2.27 Έλεγχος παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα 1 ΤΜΧ 
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ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ – 
 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 
 

Αρ. 

Άρθρου 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

2.3 Παιχνίδι ελατηρίου Γ’ 1 ΤΜΧ 

2.4 Παιχνίδι ελατηρίου ∆’ 1 ΤΜΧ 

2.6 Τραµπάλα ξύλινη 2Θ 1 ΤΜΧ 

2.9 
Κούνια ξύλινη τετραθέσια µικτή (2π+2ν) µε µεταλλική 
οριζόντια δοκό  

1 ΤΜΧ 

2.16 Ξύλινο σύνθετο µε αναρρίχηση, τρίλιζα και τσουλήθρες 1 ΤΜΧ 

2.19 Παγκάκι ξύλινο 4 ΤΜΧ 

2.20 Κάδος απορριµµάτων µέταλλο - ξύλο 2 ΤΜΧ 

2.21 Βρύση 1 ΤΜΧ 

2.26 Πινακίδα πληροφοριών προγράµµατος χρηµατοδότησης 1 ΤΜΧ 

2.27 Έλεγχος παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα 1 ΤΜΧ 
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1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 

Ειδικότερα: 

α) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό ή οµαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα (παιχνίδια)  πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 

σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε 

τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισµού. 

Η τοποθέτηση των προµηθευοµένων ειδών θα γίνεται από τον προµηθευτή σύµφωνα µε 

τους κανόνες ασφαλείας και µε όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Ε.Ν 1176 µε ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεµελίωση αυτών και την σύνδεση των 

επιµέρους µερών. 

1.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
 
Για την ανάθεση της προµήθειας απαιτείται ο οικονοµικός φορέας πρέπει  να είναι πιστοποιηµένος 

από διαπιστευµένο φορέα κατά ISO 9001:2015 για σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σε Υπηρεσίες 

σχεδιασµού, εγκατάστασης και συντήρησης παιδικών χαρών, Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, Σύστηµα ∆ιαχείρισης της 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας 

που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά όργανα (παιχνίδια)  παιδικών χαρών, πρέπει να 

διαθέτουν για καθένα από αυτά πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί από 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου, µε το οποίο αποδεικνύεται η συµµόρφωση τους µε τις 

απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.  

Ο προµηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτοµα 

εξειδικευµένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτοµα αυτά θα ανήκουν 

στην εταιρεία του προµηθευτή και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση 

εργαζοµένων η οποία θα προσκοµίζεται επί ποινή αποκλεισµού και θα  φέρουν βεβαίωση 

ονοµαστικά, από φορέα ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να µπορούν να αναλάβουν 

την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών µε ηµεροµηνία έκδοσης πριν την 

προκήρυξη. Οι βεβαιώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί 

ποινή αποκλεισµού. 

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς προκειµένου να λάβουν γνώση των ιδιαίτερων 

συνθηκών των υφιστάµενων παιδικών χαρών θα πρέπει εν γνώση της υπηρεσίας να 

επισκεφθούν όλες τις παιδικές χαρές της παρούσας Μελέτης. Ο ∆ήµος θα εκδώσει 

Βεβαίωση Επίσκεψης των χώρων, µε ηµεροµηνία το αργότερο τέσσερις ηµερολογιακές 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
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Ο εξοπλισµός κατά την παράδοσή του πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα σε θέση 

ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον µε τα ακόλουθα: 

α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του 

εισαγωγέα ή του διανοµέα, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε 

οργάνου. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής. 

γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµού 

του. 

δ) Για κάθε εξοπλισµό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προµηθευτή όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176. 

Στυλίδα 5/5/2020 

Ο Συντάξας 

Πανάγος Αθανάσιος (ΤΕ Γεωπόνων)  
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Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και 
αστικού εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές του 

πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας 

Καραβοµύλου  

 

Προϋπολογισµός :99.993,60€ 

Αρ. Μελέτης: 40/2020 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

Τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, 

ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές 

οµάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται 

ισονοµία µεταξύ των συµµετεχόντων. Οι διαστάσεις του εξοπλισµού που δίνονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές  είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +- 

10% επί ποινή αποκλεισµού. 

∆εν επιτρέπεται απόκλιση στο Μέγιστο Ύψος Πτώσης. 

 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 

2.1ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘Α’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 1,035µ., πλάτος 0,375µ., ύψος 0,815µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 3,035µ. χ 2,375µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., 

ηλικιακή οµάδα από 1,5ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 

• ∆ύο (2) πάνελ µορφής αυτοκινητάκι από κόντρα πλακέ θαλάσσης (20mm ) 

• Ένα (1) Κάθισµα και πλάτη από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική 

επιφάνεια 

• Ένα (1) Ελατήριο στήριξης 

• Χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ30 

• «καπό» αυτοκινήτου από φύλλο λαµαρίνας  

 
 

Περιγραφή 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενάµισι ετών και άνω, ενώ σχετικά µε 

τις δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης και ενδείκνυται για χρήση από 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

Το παρόν όργανο έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για 

όλους» για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής αλλαγής. 

Το ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. 

Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα και ένα υπό κλίση (πλάτη 

καθίσµατος) κατασκευασµένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm, που 

σχηµατίζουν µικρό 'αυτοκίνητο'. Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόσταση µεταξύ 

τους περίπου 320mm. Συνδέονται µεταξύ τους µε δύο σωλήνες Φ30mm, που 

λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. Την κατασκευή ολοκληρώνει 

φύλλο λαµαρίνας πάχους 2mm που προσαρµόζεται ανάµεσα στα παράλληλα φύλλα 

του φορέα και τις δύο σωλήνες (χειρολαβή αναβολέας) και αναπαριστά το 'καπό' του 

αυτοκινήτου. Το φύλλο της λαµαρίνας είναι βαµµένο ηλεκτροστατικά.  

Ανάµεσα στα δύο κοµµάτια του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια διαστάσεων 370 x 300 x 20 mm. Το κάθισµα 

στηρίζεται πάνω σε λάµα πάχους 3mm και διατοµής 365 x 280 mm. Η λάµα µε το 

κάθισµα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω 

καπακιού σύσφιξης.  

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους 

σπείρας 20mm, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα 

αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού 

βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη 

συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 

αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

Το ελατήριο είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο ακολουθώντας τα πρότυπα 

ΕΝ1176 έτσι ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση καθώς και ο εγκλωβισµός 

των δακτύλων κατασκευασµένο από ατσάλι. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί  µε πάκτωση. 

 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176. 

 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 
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Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 /1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

2.2   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘Β’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,82µ., πλάτος 0,30µ., ύψος 0,85µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 3,00µ. χ 2,30µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5ετών. 

Το όργανο αποτελείται από: 

• Μία µορφή (πχ  ιππόκαµπος) µε χειρολαβές και κάθισµα  

• Ένα (1)  ελατήριο στήριξης  

Περιγραφή 

Η µορφή όπως και το κάθισµα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην 

πλάτη του κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης . Το κάθισµα έχει 

αντιολισθητική επιφάνεια στη µία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται 

και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω 

µέρος της µορφής και µε τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο 

από γαλβανισµένο χάλυβα που φέρει κωδικό που φέρει ειδικούς αποστάτες για 

την αποφυγή παγίδευσης δακτύλων . 

• Το όργανο φέρει σήµανση µε τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από το 

πρότυπο ΕΝ 1176. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση 

και συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του 

ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, 

οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους Εξοπλισµούς Παιδοτόπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση. 
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2.3   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘Γ’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,96µ., πλάτος 0,25µ., ύψος 0,88µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 3,00µ. χ 3.00µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,65µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 

• 1 µεταλλική βάση πάκτωσης  

• 1 µεταλλικό ελατήριο πιέσεως (εξάρτηµα στήριξης) 

• 1 κυρίως όργανο σε µορφή µικρού ζώου (πχ άλογο) 

 

Περιγραφή 

 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεµάχια κατασκευασµένα από πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 15mm έως 40mm, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε ενός, τα 
οποία συναρµολογούµενα µεταξύ τους µας δίνουν την τελική µορφή του οργάνου. Οι 
συνδέσεις των επιµέρους τεµαχίων γίνονται µε κοχλίες ροδέλες και περικόχλια Μ10 ή 
Μ8. Φέρει στον κορµό του χειρολαβές και στηρίγµατα ποδιών για µεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου.  
Στις µεταλλικές χειρολαβές και στα στηρίγµατα των ποδιών, προσαρµόζονται πλαστικά 
χερούλια Φ32 από πολυπροπυλένιο. Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιµο.  
Στο κάτω σηµείο του προσαρµόζεται το ελατήριο µε την µεταλλική βάση πάκτωσης. 
 
Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως µε σπείρες, διατοµής Φ20 και 
συνολικών διαστάσεων 170Χ360 µε 5 σπείρες. Είναι δοκιµασµένο σε µεγάλες 
καταπονήσεις και  έχει µελετηθεί µε τρόπο που να αποκλείει τον εγκλωβισµό των 
άκρων του παιδιού. Συνδέεται µε το κυρίως όργανο µε βάση συγκράτησης από χάλυβα 
St-37 διατοµής 310Χ250Χ3mm και µε φλάντζα χάλυβα Φ165Χ3mm η οποία 
συγκρατείται µε 3 ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας Μ12.  
 
Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω µέρος του ελατηρίου και συνδέεται µε αυτό µε 
φλάντζα χάλυβα Φ22Χ5mm η οποία συγκρατείται µε 2 ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 
& περικόχλια ασφαλείας Μ12.  
Αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες διατοµής Φ32 & Φ21 οι οποίες συγκολλούµενες 
µεταξύ τους, δηµιουργούν ένα δικτύωµα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, 
µε αποτέλεσµα την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου.  
 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 
οδηγίες συντήρησης). 
 

 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων. 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας.  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  
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2.4   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘∆’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,92µ., πλάτος 0,39µ., ύψος 0,84µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 3,30µ. χ 2,40µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,47µ., ηλικιακή 

οµάδα από 2 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• ∆ύο (2) χρωµατιστά πάνελ µορφής πχ.δελφινιού 

• Ένα (1) κάθισµα αντιολισθητικό 

• ∆ύο (2) δάπεδα ποδιών αντιολισθητικά 

• Τέσσερις (4) χειρολαβές 

• Ένα (1) ελατήριο στήριξης και ταλάντωσης  

 

Περιγραφή 

Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από δύο (2) ετών και άνω και προσφέρει 

την δραστηριότητα  της  ταλάντωσης. 

Το παρόν όργανο έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για 

όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής. 

Το ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. 

Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα χρωµατισµένα φύλλα κατασκευασµένα από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm, µε µορφές π.χ. δελφινιού. Τα παράλληλα φύλλα έχουν 

κάθετη απόσταση µεταξύ τους περίπου 310mm. Ανάµεσα στα δύο κοµµάτια του φορέα, 

εφαρµόζεται κάθισµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm µε αντιολισθητική 

επιφάνεια και διαστάσεις 310 x 380mm. Εκατέρωθεν του καθίσµατος και σε κατάλληλο 

ύψος προσαρµόζονται στα παράλληλα φύλλα τέσσερις (4) χειρολαβές 

κατασκευασµένες από εξαιρετικά σταθερό πλαστικό πολυαµιδίου. Την κατασκευή 

ολοκληρώνουν δύο (2) δάπεδα ποδιών από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm µε 

αντιολισθητική επιφάνεια που προσαρµόζονται ανάµεσα στα παράλληλα φύλλα του 

φορέα και πιο χαµηλά από το κάθισµα. Το κάθισµα στηρίζεται σε λαµαρίνα πάχους 

4mm στην οποία προσαρµόζονται και τα δυο κοµµάτια του φορέα. Η λάµα µε το 

κάθισµα και το φορέα, βιδώνονται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω 

καπακιού σύσφιξης. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους 

σπείρας 20mm, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα 

αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού 

βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη 

συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 

αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   
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Το ελατήριο,  κατασκευασµένο από ατσάλι , είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 

ακολουθώντας τα πρότυπα ΕΝ1176 έτσι ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση 

καθώς και ο εγκλωβισµός των δακτύλων. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί  µε πάκτωση.  

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176. 

Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 

(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες 

συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 /1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

 
2.5   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘E’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,84µ., πλάτος 0,39µ., ύψος 0,77µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 2,30µ. χ 3,20µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,52µ., ηλικιακή 

οµάδα από 2 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• 1 βάση πάκτωσης 

• 1 ελατήριο ταλάντωσης 

• 1 καθιστικό 

• 1 διακοσµητικό χρωµατιστό πάνελ σε µορφή πχ σκυλάκι 

• 2 χειρολαβές  

• 2 ποδολαβές 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισµένη εν θερµώ. 

Ελατήριο: είναι κατασκευασµένο από διαβαθµισµένο χάλυβα 35SCD6, αµµοβοληµένο, 

χωρίς πιέσεις, γαλβανισµένο εν θερµώ και επικαλυµµένο µε 2 στρώσεις 

κονιορτοποιηµένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. 

Καθιστικό: είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 

Μορφή Ζωάκι: κατασκευασµένη από HPL πάχους 13mm 

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασµένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαµιδίου 
πλαστικό 

 

Η ένωση του ελατηρίου τόσο µε τη βάσης πάκτωσης όσο και µε το καθιστικό γίνεται 

µέσω ασφαλούς  πολυαµιδίου εξαρτήµατος συναρµογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο 

ελατήριο µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 
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Εξαρτήµατα συναρµογής: κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 

προστατεύονται από πολυαµιδίου, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 

Ο εξοπλισµός διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα τµήµατα, 10 ετών έναντι αστοχίας 

υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε όλα τα γαλβανισµένα  άλλα και  µη 

επικαλυµµένα  µεταλλικά µέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασµένη 

ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώµατος στα ελατήρια, τα  

επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, τα µορφοποιηµένα πλαστικά µέρη και κατασκευές 

διχτύων, 2 χρόνια σχέση µε  λειτουργικά σφάλµατα που οφείλονται σε που οφείλονται 

σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώµατα σε κινητά πλαστικά και µεταλλικά µέρη 

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την 

συντήρηση του. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ (θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 3 ηµέρες 

πριν την καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού ,επί ποινή αποκλεισµού) 

Τµήµα χρωµατιστού HPL πάχους 13mm 

∆είγµα πολυαµιδικού συνδέσµου ασφαλείας ελατηρίων  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισµού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισµού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισµού) 
       •     Φωτογραφία του οργάνου,( όχι φωτορεαλισµός). 

• Προσπέκτους 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισµού και χώρου ασφαλείας 
• Αναλυτικό manual εξοπλισµού µε πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτηµάτων του 

 

2.6ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2Θ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 2,50µ., πλάτος 0,36µ., ύψος 0,78µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 4,50µ. χ 2,50µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,00µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) ξύλινη δοκό 

• ∆ύο (2) καθίσµατα από αντιολισθητικό υλικό 

• ∆ύο (2) ανοξείδωτα χερούλια 

• Ένα (1) µηχανισµό ταλάντωσης 

 

Περιγραφή 

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από µία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις 

άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσµατα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε 
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αντιολισθητική επιφάνεια στη µία πλευρά. Κάτω από τα καθίσµατα εφαρµόζεται 

ελαστικό υλικό πάχους 20mm µε ηµικυκλική µορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. 

Μπροστά από κάθε κάθισµα τοποθετείται µία χειρολαβή κατασκευασµένη από 

ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα Φ26mm .Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες 

επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους µε έναν 

ειδικό µηχανισµό ταλάντωσης . 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς Παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση Ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, 

 

2.7ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4Θ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 1,10µ., πλάτος 1,10µ., ύψος 0,55µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 3,20µ. χ 3,20µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,65µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• 1 µεταλλική βάση πάκτωσης 

• 1 µεταλλικό ελατήριο πιέσεως (εξάρτηµα στήριξης) 
• 1 κυρίως όργανο 

Περιγραφή 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεµάχια κατασκευασµένα από πλακάτ 
θαλάσσης πάχους 20mm, τα οποία συναρµολογούµενα µεταξύ τους µας δίνουν την 
τελική µορφή του οργάνου. Οι συνδέσεις των επιµέρους τεµαχίων γίνονται µε κοχλίες 
ροδέλες και περικόχλια Μ10 ή Μ8. Φέρει στον κορµό του χειρολαβές διατοµής Φ21 για 
µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου.  
Στο κάτω σηµείο του προσαρµόζεται το ελατήριο µε την µεταλλική βάση πάκτωσης.  
 
Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως µε σπείρες, διατοµής Φ20 και 
συνολικών διαστάσεων 170Χ360 µε 5 σπείρες. Είναι δοκιµασµένο σε µεγάλες 
καταπονήσεις και έχει µελετηθεί µε τρόπο που να αποκλείει τον εγκλωβισµό των άκρων 
του παιδιού. Συνδέεται µε το κυρίως όργανο µε βάση συγκράτησης από χάλυβα St-37 
διατοµής 310Χ250Χ3mm και µε φλάντζα χάλυβα Φ165Χ3mm η οποία συγκρατείται µε 3 
ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας Μ12.  
 
Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω µέρος του ελατηρίου και συνδέεται µε αυτό µε 
φλάντζα χάλυβα Φ22Χ5mm η οποία συγκρατείται µε 2 ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 
& περικόχλια ασφαλείας Μ12.   
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Αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες διατοµής Φ32 & Φ21 οι οποίες συγκολλούµενες 
µεταξύ τους, δηµιουργούν ένα δικτύωµα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, 
µε αποτέλεσµα την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου.  
 
 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 
οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων. 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας.  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

•  

 

2.8ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ∆ΙΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΟΚΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,70µ., πλάτος 1,60µ., ύψος 2,25µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 7,20µ. χ 3,70µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,15µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) µεταλλική οριζόντια δοκό, 

• Έξι (4) ξύλινα υποστυλώµατα, 

• ∆ύο (2) καθίσµατα νηπίων µε αλυσίδες  
 

Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα Φ76mm. 

Στηρίζεται σε 4 ξύλινα υποστυλώµατα 100x100 mmκαι συνδέεται µε τη χρήση 

συνδετικών µεταλλικών γωνιών στήριξης.  Στο κάτω µέρος της δοκού και σε κατάλληλες 

θέσεις αναρτώνται τέσσερα (4) κουζινέτα από γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά 

σχεδιασµένα για την ανάρτηση των καθισµάτων.  

Τα καθίσµατα έχουν διαστάσεις  435x220x258mm, είναι κατασκευασµένα από 

καουτσούκ µε εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο και αναρτώνται από τα κουζινέτα µε 

τη χρήση ζεύγους γαλβανισµένων αλυσίδων διατοµής 6mm . 

Υλικά 

Σύνδεσµος  µεταλλικής κατασκευής από λαµαρίνα και συνδέεται µε την ξυλεία µε 

καρόβιδες γαλβανιζέ. 

Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 

Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να 

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. 

Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  

να περιέχουν βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες. 
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Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την 

διάβρωση. 

Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

 

2.9 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ (2Π+2Ν) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  

        ∆ΟΚΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 6,70µ., πλάτος 1,60µ., ύψος 2,25µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 7,20µ. χ 6,70µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,15µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) µεταλλική οριζόντια δοκό, 

• Έξι (6) ξύλινα υποστυλώµατα, 

• ∆ύο (2) καθίσµατα παίδων και δύο (2) καθίσµατα νηπίων µε 

αλυσίδες  

Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα Φ76mm. 

Στηρίζεται σε 6 ξύλινα υποστυλώµατα 100x100 mmκαι συνδέεται µε τη χρήση 

συνδετικών µεταλλικών γωνιών στήριξης.  Στο κάτω µέρος της δοκού και σε κατάλληλες 

θέσεις αναρτώνται οχτώ (8) κουζινέτα από γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασµένα 

για την ανάρτηση των καθισµάτων.  

Τα καθίσµατα έχουν διαστάσεις 435x220x258mm (νηπίων) και 440x180x40mm 

(παίδων ) αντίστοιχα, είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ µε εσωτερική ενίσχυση 

από αλουµίνιο και αναρτώνται από τα κουζινέτα µε τη χρήση ζεύγους γαλβανισµένων 

αλυσίδων διατοµής 6mm . 
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Υλικά 

Σύνδεσµος  µεταλλικής κατασκευής από λαµαρίνα και συνδέεται µε την ξυλεία µε 

καρόβιδες γαλβανιζέ. 

Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού. 

 Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να 

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. 

Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  

να περιέχουν βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες. 

Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την 

διάβρωση. 

Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

•  

 

2.10 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΟΚΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,70µ., πλάτος 1,60µ., ύψος 2,25µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 7,20µ. χ 3,70µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,00µ., ηλικιακή 

οµάδα από 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) µεταλλική σιδηροδοκός Φ76 µε µεταλλικές γωνίες στήριξης 

• Ένα (1) κάθισµα φωλιά µε ζεύγος αλυσίδων και κουζινέτα 

• Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώµατα 

Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα Φ76mm. 

Στηρίζεται σε 4 ξύλινα υποστυλώµατα 100Χ100 mm . Στο κάτω µέρος της δοκού και σε 

κατάλληλες θέσεις αναρτώνται δύο (2) κουζινέτα από γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά 
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σχεδιασµένα για την ανάρτηση του καθίσµατος µε αλυσίδα προστασίας. Το κάθισµα 

φωλιά µε Φ1200mm, είναι κατασκευασµένo από καουτσούκ µε εσωτερική ενίσχυση 

από αλουµίνιο και αναρτάται από τα κουζινέτα µε τη χρήση ζεύγους γαλβανισµένων 

αλυσίδων διατοµής 6mm . 

Υλικά 

Σύνδεσµος  µεταλλικής κατασκευής από λαµαρίνα 2mm και συνδέεται µε την ξυλεία µε 

καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. 

Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 

Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να 

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. 

Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  

να περιέχουν βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες. 

Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την 

διάβρωση. 

Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

• Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του 

ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 

θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

2.11ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,90µ., πλάτος 3,80µ., ύψος 3,40µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 7,64µ. χ 6,90µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,20µ., ηλικιακή 

οµάδα από 2 ετών. 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

• 1 τριγωνική πλατφόρµα 

• 1 τετράγωνη πλατφόρµα 

• 1 σκέπαστρο 

• 1 γέφυρα µε σκαλοπάτια 
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• 1 κλίµακα ανόδου  

• 1 τσουλήθρα 

• 1 ράµπα αναρρίχησης 

• 1 αναρρίχηση σπιράλ 

• Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώµατα 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Η κατασκευή στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβαδιατοµής 

Ø114mm ενώ ο λοιπός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σωλήνες λακαρισµένου 

χάλυβα  Ø25, 32 και 35mm. Στην κορυφή των κολόνων τοποθετούνται καπάκια χυτού 

αλουµινίου.   

Οι πλατφόρµες είναι  κατασκευασµένες από µεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους 

κατ’ ελάχιστον 2mm µε επικάλυψη PVC.  

Σκέπαστρο: είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυαιθυλένιο. Η γέφυρα µε τα 

σκαλοπάτια και η κλίµακα ανόδου θα είναι κατασκευασµένες από µεταλλικό διάτρητο 

φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm µε επικάλυψη PVC ενώ τα  κιγκλιδώµατα 

είναι κατασκευασµένα από σωλήνες λακαρισµένου χάλυβα  Ø25mm περίπου.  

Τσουλήθρα: κατασκευασµένη από 2 τεµάχια πολυαιθυλενίου.  Στην κορυφή της 

τσουλήθρας υπάρχει προστατευτικό τεµάχιο εισόδου κατασκευασµένο από χυτό  

πολυαιθυλένιο. 

Ράµπα αναρρίχησης: είναι κατασκευασµένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ 

ελάχιστον 12,5mm και φέρει θεµατικά πατήµατα χυτού πολυαµιδίου. 

Αναρρίχηση σπιράλ: κατασκευασµένη εξ’ ολοκλήρου από σωλήνες λακαρισµένου 

χάλυβα  Ø25mm περίπου. 

 Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώµατα: είναι κατασκευασµένα από σωλήνες 

λακαρισµένου χάλυβα  Ø25mm περίπου. 

Η σύνδεση των ορθοστατών µε τα επιµέρους στοιχεία του εξοπλισµού γίνεται µέσω 

συνδέσµων χυτού αλουµινίου τύπου ‘φωλιά’ . 

Εξαρτήµατα συναρµογής: κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και 

προστατεύονται από πολυαµιδίου, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 

Η εγκατάσταση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού /κατασκευαστή , και τα 

προβλεπόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισµού ΕΝ1176  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

       •     Φωτογραφία του οργάνου,( όχι φωτορεαλισµός). 

• Προσπέκτους 

• Όψη & κάτοψη εξοπλισµού και χώρου ασφαλείας 

• Αναλυτικό manual εξοπλισµού µε πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτηµάτων του 
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∆ΕΙΓΜΑΤΑ 3 µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία προσφοράς επί ποινή 
αποκλεισµού: 
Ένα (1) δείγµα συνδέσµου ορθοστατών, χυτού αλουµινίου τύπου ‘φωλιά’ 
Ένα (1) δείγµα καπάκι χυτού αλουµινίου 
Ένα (1) δείγµα – τµήµατα ορθοστάτη λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβα διατοµής 
O114mm 
Ένα (1) δείγµα θεµατικού πατήµατος πολυαµιδίου 
 
Το προσφερόµενο προϊόν πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον 

παραγωγό και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. 

πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή οµάδα των παιδιών που προορίζεται ο 

εξοπλισµός.  

Ο εξοπλισµός πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας 

υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα τµήµατα, 10 ετών έναντι 

αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε όλα τα γαλβανισµένα  άλλα και  

µη επικαλυµµένα  µεταλλικά µέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασµένη 

ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώµατος στα ελατήρια, τα  

επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, τα µορφοποιηµένα πλαστικά µέρη και κατασκευές 

διχτύων, 2 χρόνια σχέση µε  λειτουργικά σφάλµατα που οφείλονται σε που οφείλονται 

σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώµατα σε κινητά πλαστικά και µεταλλικά µέρη 

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την 

συντήρηση του.  

 

2.12ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 2,10µ., πλάτος 1,65µ., ύψος 1,85µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 5,10µ. χ 4,65µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,20µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) ορθογωνική πλατφόρµα µε δίριχτη σκεπή, 

• Μία (1) προσαρµοζόµενη ορθογωνική πλατφόρµα, 

• ∆ύο (2) τραπεζάκια, 

• ∆ύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων, 

• Ένα (1) καµπύλο µπαλκόνι  

 

Ορθογωνική πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή.  

Η πλατφόρµα αποτελείται από: 

• Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 

• Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

 Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την 
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προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 

διαστάσεων 95Χ35mm. 

Προσαρµοζόµενη ορθογωνική πλατφόρµα.  

Η πλατφόρµα αποτελείται από: 

• ∆ύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 

• Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 

από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 

95Χ35mm. 

Τραπεζάκια 

 Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται 

σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. 

Πάνελ δραστηριοτήτων 

Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν 

ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. 

Καµπύλο µπαλκόνι  

Το µπαλκόνι αποτελείται από : 

• Μία (1) ηµικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 

• Ένα (1) πάτωµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) ηµικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm µε επικάλυψη από 

φύλλο διάτρητης λαµαρίνας. 

Το µεταλλικό µπαλκόνι προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της 

πλατφόρµας. 

 Υλικά: 

Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 

 Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να 

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. 

Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  

να περιέχουν βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες.  

Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την 

διάβρωση. 

Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

• Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
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συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας. 

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

 

 

 

 

2.13ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 4,35µ., πλάτος 2,75µ., ύψος 2,30µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 7,85µ. χ 5,75µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• ∆ύο (2) τετράγωνες πλατφόρµες µε δίρριχτη σκεπή, 

• ∆ύο (2) τετράγωνες πλατφόρµες χωρίς σκεπή, 

• ∆ύο (2) κεκλιµένες γέφυρες, 

• Μία (1) γέφυρα, 

• Ένα (1) τούνελ από πολυαιθυλένιο, 

• Ένα (1) καµπύλο µεταλλικό µπαλκόνι, 

• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 

 

Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 

Περιγραφή 

Τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή 

 

Οι δύο πλατφόρµες µε σκεπή είναι όµοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος 

τοποθέτησης τους. Αποτελούνται από : 

• Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 

• Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό 

δάπεδο, 

• Ένα (1) σκέπαστρο που αποτελείται από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης 

τοποθετηµένα υπό κλίση µεταξύ τους.  
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Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την 

προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης . 

 

Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 

 

Οι δύο πλατφόρµες χωρίς σκεπή είναι όµοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το 

ύψος τοποθέτησης τους. Αποτελούνται από : 

Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 

Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 

από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή πάνελ δραστηριοτήτων από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης. 

 

 

Κεκλιµένες γέφυρες 

 

Οι κεκλιµένες γέφυρες είναι όµοιες και τοποθετηµένες παράλληλα µεταξύ τους. 

Ενώνουν τις πλατφόρµες µε σκεπή µε τις ασκεπείς µε υψοµετρική διαφορά 300mm, 

χρησιµοποιώντας τα υποστυλώµατα τους για στήριξη. Αποτελούνται από : 

� Έναν (1) ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πάτωµα από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια, 

� ∆ύο (2) µεταλλικά πλαίσια µε κατακόρυφα κάγκελα από σιδηροσωλήνα Φ26mm.  

 

Γέφυρα  

 

Η γέφυρα ενώνει τις δύο ασκεπείς πλατφόρµες και στηρίζεται στα ενδιάµεσα 

υποστυλώµατα τους. Αποτελείται από τρία µεταλλικά πλαίσια σχήµατος Π στο οποίο 

αναρτάται πλατφόρµα από κόντρα πλακέ µε αντιολισθητική επιφάνεια.  

 

Τούνελ από πολυαιθυλένιο Φ60  

 

Το τούνελ ενώνει τις δύο πλατφόρµες µε σκεπή και στηρίζεται στα υποστυλώµατα τους. 

Αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δοµηµένου τοιχώµατος ο οποίος προσαρµόζεται 

σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρµας µε τη χρήση φραγµάτων από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης στα οποία αναρτάται µε εργοστασιακά κατασκευασµένο µεταλλικό πλαίσιο 

από λαµαρίνα που βιδώνει πάνω στο κόντρα πλακέ και σφίγγει το τούνελ. 

Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυµατοειδής 

εξωτερικά και λείος εσωτερικά . 

 

Καµπύλο µεταλλικό µπαλκόνι 
 

Το µπαλκόνι αποτελείται από : 

� Μία (1) ηµικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 

� Ένα (1) πάτωµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

� Ένα (1) ηµικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm και κατακόρυφα 

κάγκελα σιδηροσωλήνα Φ26 

Το µεταλλικό µπαλκόνι προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της 

πλατφόρµας µε σκεπή. 

 

Ανοξείδωτη τσουλήθρα 
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Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος της. Η επιφάνεια 

κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχµηρές άκρες 

ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της τοποθετούνται 

πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική 

προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε µορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια 

µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176. 
 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 
2.14ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 5,25µ., πλάτος 4,00µ., ύψος 3,25µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 8,25µ. χ 7,25µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,30µ., ηλικιακή 

οµάδα από 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή, 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 

• Μία (1) κεκλιµένη γέφυρα 

• Μία (1) καµπύλη ράµπα ανάβασης  

• ∆ύο (2) µεταλλικές τσουλήθρες  

• Μία (1) ξύλινη σκάλα ανάβασης 

 

Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 

 

Περιγραφή 

Τετράγωνη πλατφόρµα µε σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής  

100x100mm, ένα περιµετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο µέσο του 

οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια στη µία 

πλευρά .  

Στην ελεύθερη πλευρά της πλατφόρµας προσαρµόζεται φράγµα προστασίας πτώσεων 

από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
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Η σκεπή της πλατφόρµας είναι δίρριχτη και κατασκευάζεται από δύο κοµµάτια κόντρα 

πλακέ θαλάσσης τοποθετηµένα υπό γωνία στο πάνω µέρος των κολώνων. 

 

Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από: 

-Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 

-Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 100Χ60mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο. 

-Η µία κολώνα της πλατφόρµας είναι υπερυψωµένη και φέρει διακοσµητικό από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για 

την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 

διαστάσεων 95Χ35mm.   

Κεκλιµένη γέφυρα 

Η κεκλιµένη γέφυρα αποτελείται από: 

-Έναν (1) διάδροµο από αντιολισθητικό δάπεδο 

-∆ύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32x20mm πάνω στα οποία 

προσαρµόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95x35mm, 

-∆ύο (2) κουπαστές από  σιδηροσωλήνα Φ42mm. 

-Η κεκλιµένη γέφυρα προσαρµόζεται στις ελεύθερες πλευρές των πλατφορµών.  

Καµπύλη ράµπα ανόδου 

Η ράµπα αποτελείται από : 

-Ένα (1) καµπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατοµής 60x40mm. 

-∆εκαπέντε (15) ξυλοδοκούς διατοµής 95Χ35mm. 

-Ένα (1) πολύκλωνο συρµατόσχοινο επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο διαµέτρου 

Φ16mm. 

-Η καµπύλη ράµπα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. 

Στην είσοδο προς την πλατφόρµα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική µπάρα από 

σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρµόζεται το σχοινί αλλά και πλευρικές 

χειρολαβές Φ26.  

Μεταλλικές τσουλήθρες 

Οι τσουλήθρες είναι ευθείες χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος τους. Η 

επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς 

αιχµηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της 

τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη 

διαθέτουν πλευρική προστασία και προστατευτική εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα 

Φ26. 

Σκάλα ανάβασης 

Η σκάλα αποτελείται από : 
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-∆ύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm. 

-∆ύο (2) πλαϊνούς βαθµιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατοµής 200Χ45mm. 

-Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατοµής 180Χ45mm 

-∆ύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατοµής 90Χ45mm. 

-Η σκάλα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Τα 

σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους και είναι σταθεροποιηµένα οριζόντια. 

Στο πίσω µέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την  

αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική µπάρα για την 

αποφυγή πτώσεων.  

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176 . 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001  για τη διαχείριση ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001  για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

2.15ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,40µ., πλάτος 3,00µ., ύψος 2,15µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 6,50µ. χ 6,10µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 
• Μία (1) ορθογώνια ηµικυκλική πλατφόρµα µε µονόριχτη σκεπή και καµπύλα 

σκαλοπάτια, 

• Μία (1) ορθογώνια ηµικυκλική πλατφόρµα, 

• ∆ύο (2) ηµικυκλικά µπαλκόνια, 

• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 

• Ένα (1) πλαστικό τούνελ, 

Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 

Περιγραφή 

Ορθογωνική ηµικυκλική πλατφόρµα µε µονόριχτη σκεπή 
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Η πλατφόρµααποτελείται από: 

• Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 85Χ85mm, 

• Μία (1) πλατφόρµαπου αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 85Χ85mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετηµένο υπό κλίση, κατασκευασµένο από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

• ∆ύο καµπύλα σκαλοπάτια από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις δοκούς που 

προσαρµόζονται αυτά τοποθετούνται µεταλλικές χειρολαβές εισόδου σχήµατος 

Π Φ26. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 

από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 

95Χ35mm.  

Ορθογωνική ηµικυκλική πλατφόρµα 

Η πλατφόρµααποτελείται από: 

• Πέντε (5) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 85Χ85mm, 

• Μία (1) πλατφόρµαπου αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 85Χ85mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 

από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 

95Χ35mm.  

Καµπύλο µπαλκόνι µε διάτρητη λαµαρίνα. 

Το µπαλκόνι αποτελείται από : 

• Μία (1) ηµικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 

• Ένα (1) πάτωµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) ηµικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm µε επικάλυψη από 

φύλλο διάτρητης λαµαρίνας. 

Το µεταλλικό µπαλκόνι προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της 

πλατφόρµας. Όλες οι ακµές έχουν στρογγυλοποιηµένες άκρες. Όλες οι προεξέχουσες 

βίδες σφραγίζονται µε τάπα πολυπροπυλενίου (PP). 

Ανοξείδωτη τσουλήθρα. 

 Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος της. Η 

επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς 

αιχµηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της 

τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη 

διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε µορφή ζώων και 

προστατευτική εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Πλαστικό τούνελ. 
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Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δοµηµένου 

τοιχώµατος ο οποίος προσαρµόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρµας µε τη χρήση 

φραγµάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο και είναι κυµατοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. 

Καρεκλάκι 

Το καρεκλάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετείται στην 

πλατφόρµα µε σκεπή. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176.Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 

o Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

2.16   ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΡΙΛΙΖΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 5,60µ., πλάτος 3,30µ., ύψος 3,25µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 9,60µ. χ 6,10µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,30µ., ηλικιακή 

οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα µε τετράριχτη σκεπή, 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή, 

• ∆ύο (2) τσουλήθρες ,µία για 1,30m και µία για 1,00 ύψος 
πτώσης, 

• Καµπύλη ράµπα ανάβασης  

• Μία σκάλα ανάβασης, 

• Ένα πάνελ δραστηριοτήτων τρίλιζα 

Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 

 

Περιγραφή 

Τετράγωνη πλατφόρµα µε τετράριχτη σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινες επικόλλητες κολώνες διατοµής  

100x100mm, ένα περιµετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ100mm ένα κόντρα πλακέ 

θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο. 
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 Στην ελεύθερη πλευρά της πλατφόρµας προσαρµόζεται φράγµα προστασίας πτώσεων 

από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Η τετράριχτη στέγη µορφής φύλλα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους 18 mm τοποθετηµένα υπό κατάλληλη κλίση . 

 

Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από: 

-Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 

-Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς 

διατοµής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µ αντιολισθητικό δάπεδο. 

-Η µια κολώνα της πλατφόρµας είναι υπερυψωµένη και φέρει διακοσµητικό από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 

από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 

95Χ35mm.   

 

Μεταλλικές τσουλήθρες 

Οι τσουλήθρες είναι ευθείες χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος τους. Η 

επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς 

αιχµηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της 

τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη 

διαθέτουν πλευρική προστασία και προστατευτική εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα 

Φ26. 

 

Καµπύλη ράµπα ανάβασης  

Η ράµπα αποτελείται από : 

-Ένα (1) καµπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατοµής 60Χ40mm, 

-∆ώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατοµής 95Χ35mm, 

-Ένα (1) πολύκλωνο συρµατόσχοινο επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο διαµέτρου 

Φ16mm. 

Η καµπύλη ράµπα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. 

Στην είσοδο προς την πλατφόρµα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική µπάρα από 

σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρµόζεται το σχοινί αλλά και πλευρικές 

χειρολαβές.   

Σκάλα ανάβασης 

Η σκάλα αποτελείται από : 

-∆ύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm. 

-∆ύο (2) πλαϊνούς βαθµιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατοµής 200Χ45mm. 
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-Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατοµής 180Χ45mm 

-∆ύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατοµής 90Χ45mm. 

-Η σκάλα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Τα 

σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους και είναι σταθεροποιηµένα οριζόντια. 

Στο πίσω µέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την 

αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική µπάρα για την 

αποφυγή πτώσεων. 

Ένα πάνελ δραστηριοτήτων 

Στην ελεύθερη πλευρά της πλατφόρµας χωρίς σκεπή και στο επίπεδο του εδάφους 

προσαρµόζεται ένα πάνελ δραστηριοτήτων αριθµητήριο µε κατάλληλη χειρολαβή για 

την προσέγγιση και από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176.Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

2.17ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 2,30µ., πλάτος 0,90µ., ύψος 1,15µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 5,30µ. χ 3,90µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,25µ., ηλικιακή 

οµάδα από 3 ετών. 

Περιγραφή 

Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από τριών ετών και άνω, οι δραστηριότητες 

που προσφέρει είναι η ισορροπία, ενώ µπορεί να γίνει χρήση από ένα παιδί κάθε φορά. 

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 διατοµής 95 x 95 x 1150 mm., οι 

οριζόντιοι δοκοί έχουν διαστάσεις 58 x 120 x  790 mm. Για την επιπλέον στήριξη της 

κατασκευής τοποθετούνται κολώνες διαστάσεων 95 x 95 mm υπό γωνία. 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 
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ορθοστάτες τοποθετούνται συρµατόσχοινα υπενδεδυµένα µε σχοινί, τα οποία φέρουν 

στις άκρες τους ειδικούς πλαστικούς συνδέσµους για την στερέωση τους στα πλαίσια. 

Υλικά 

Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 

Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να 

αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. 

Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  

να περιέχουν βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες.  

Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την 

διάβρωση. 

Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

2.18   ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΕΞΕ∆ΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,60µ., πλάτος 0,85µ., ύψος 3,05µ., 

απαιτούµενος χώρος ασφαλείας 6,80µ. χ 3,85µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,00µ., ηλικιακή 

οµάδα από 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
 

• Μία (1) καµπύλη αναρριχητική σκάλα 

• Μία (1) µεταλλική πλατφόρµα 

• Μία (1) µεταλλική τσουλήθρα 

 
Περιγραφή 
 Η αναρριχητική σκάλα κατασκευάζεται από δύο χαλύβδινες σωλήνες Φ26 µε καµπύλα 

σκαλοπάτια και χειρολαβές ίδια διατοµής. Η µεταλλική πλατφόρµα είναι από 

αντιολισθητική λαµαρίνα τύπου «κριθαράκι» και στηρίζεται σε τέσσερα µεταλλικά 

υποστυλώµατα Φ76. Στις ελεύθερες πλευρές της προσαρµόζονται φράγµατα 

ασφαλείας από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στην ίδια ευθεία µε την αναρριχητική σκάλα 
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προσαρµόζεται η τσουλήθρα , η οποία κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα 

πάχους 1mm µε πλαϊνά προστατευτικά φράγµατα από κόντρα πλακέ θαλάσσης . 

 

• Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και 

οδηγίες συντήρησης). 

 

• Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς Παιδότοπων, 

o Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

 

 

 

 

 

2.19ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ 

Το παγκάκι αποτελείται από : 

• ∆ύο (2) βάσεις στήριξης 

• Πέντε (5) ξύλινες δοκούς 

 

 Περιγραφή 

Το παγκάκι θα στηρίζεται σε δύο βάσεις από ιδηροδοκό UPN 50χ25mm διαµορφωµένο 

σε σχήµα Γ.Η κάθε βάση εδράζεται σε δύο πόδια από κοιλοδοκό 50χ50χ2,5 mm 

τοποθετηµένα κάθετα στη µεταλλική βάση. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται πέντε ξύλα, 

τρία για κάθισµα και δύο για πλάτη, από Αλπικό ξύλο πεύκου. Μπορεί να τοποθετηθεί 

επάνω σε στέρεη βάση µε µεταλλικά βύσµατα ή εγκιβωτισθούν οι βάσεις του σε 

σκυρόδεµα.Η µεταλλική βάση είναι ασταρωµένη και βαµµένη και τα ξύλινα µέρη είναι 

εµποτισµένα µε βερνίκια υψηλής αντοχής. 

 
2.20ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΞΥΛΟ 

Κάδος απορριµµάτων ύψους 90εκ. και διαµέτρου 40εκ. 

Μεταλλικό πλαίσιο βαριάς κατασκευής µε µια βάση στήριξης στο έδαφος από 

σιδηροσωλήνα Φ50.  
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 Επένδυση από ξυλεία αρκτικού τύπου µε επίστρωση ειδικού βερνικιού και εσωτερικό 

µεταλλικό κάδο. 

 

2.21ΒΡΥΣΗ 

Η βρύση απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το µηχανισµό της βρύσης και ένα 

διακοσµητικό πάνελ σε σχήµα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας διατοµής Φ60mm, 

φέρει στο κάτω τµήµα του βάση µεταλλική από σωλήνα ίδιας διατοµής, η οποία να 

καταλήγει σε µεταλλικό χαλυβδοέλασµα, διατοµής 80x80mm και πάχους 4mm. Η 

στερέωση της βρύσης γίνεται µέσω του χαλυβδοελάσµατος, το οποίο να φέρει τέσσερις 

τρύπες Φ12mm για το βίδωµα αυτού σε µπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώµα µε την 

βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. Στο άνω µέρος ο κεντρικός σωλήνας 

σχηµατίζει καµπύλη 900 και να καταλήγει από Φ60 σε Φ200. Στο τελείωµα της 

συστολής  βιδώνεται διακοσµητικό πανέλο διαστάσεων 465Χ500mm, από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης πάχους 12mm. Ο µηχανισµός της βρύσης αποτελείται από 

ρυθµιζόµενο έµβολο µε ρυθµιζόµενη διάρκεια ροής και αυτόµατου κλεισίµατος. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε ειδικά σχεδιασµένο µηχανισµό ελατηρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό 

της βρύσης. Η βρύση ενεργοποιείται µε την πίεση του εµβόλου. Η είσοδος του νερού 

γίνεται µέσω πλαστικού σωλήνα. 

2.22∆άπεδο πάχους 50mmµε EPDM 

Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500 mm 

Πλάτος: 500 mm 

Πάχος: 50 mm 

 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm , πάχους 50mm. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο 

EPDM κατά την παραγωγή, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω 

τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

πτώσης (1500mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018&ΕΝ71-3, από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς και η πιστοποίηση της 





Παράρτηµα Ι – Μελέτη αριθ. 40/2020 Τµήµατος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 

 

εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 επί 

ποινή αποκλεισμού. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης,επί ποινή αποκλεισμού,από Αντίγραφο 

Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω 

στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους 

Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των 

ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει. 

 

2.23    ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ  

Συνθετικός χλοοτάπητας πράσινου χρώµατος µε ίνες πολυαιθυλενίου decitex 
τουλάχιστον 7700, µε ύψος πέλους 22 mm. Ο αριθµός ραφών ανά τ.µ. είναι 
τουλάχιστον 24.150. Ο συνθετικός χλοοτάπητας έχει συνολικό βάρος τουλάχιστον 1540 
gr/m2. Το υπόστρωµα του χλοοτάπητα θα είναι από πολυουρεθάνη επί ποινή 
αποκλεισµού.  
 
Τα ρολά πλάτους 400εκ. (+-20εκ.), αφού απλωθούν θα συγκοληθούν στις ενώσεις µε 
ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών 
ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση µεταξύ τους. Τα ρολά του συνθετικού 
χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν 
αποκλειστικά µε ειδικά µηχανικά εργαλεία ώστε να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες ή 
σκαλοπάτια στον χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις.  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO9001. 

Έκθεση δοκιµών για την µετανάστευση ορισµένων στοιχείων σύµφωνα µε το ΕΝ 71-03 

και Έκθεση δοκιµών για τον ποσοτικό προσδιορισµό των πολυκυκλικών αρωµατικών 

υδρογονανθράκων. 

 

2.24    ΑΜΜΟΣ Ή ΒΟΤΣΑΛΟ     

Η άµµος ή βότσαλο που θα χρησιµοποιηθεί  ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασµών 

και προστασίας από πτώση δεν περιέχει σωµατίδια λάσπης ή αργίλου σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΝ1176 . 

Η διατοµή της άµµου θα είναι από 0,20mm έως 8,00mm (σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΝ1176) .  Το µέγεθος κόκκου θα µπορεί να ταυτοποιηθεί  µε δοκιµή κοσκινίσµατος 

κατά ΕΝ933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 

Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – Κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη 

ισοδύναµη µέθοδος. Ο συντελεστής οµοιοµορφίας θα είναι <3.     

Το υλικό θα  επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε θα σφραγίζεται το 

έδαφος από µη υδατοπερατά υλικά. ∆εν θα χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης 

και θα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. 
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2.25    ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ    

Κατασκευή χώρου πρασίνου – παρτέρι,  µε χαµηλή περίφραξη 0,60µ.   

Εντός του χώρου θα φυτευτούν τουλάχιστον 10 είδη εδώδιµων φυτών και σε σύνολο 
περίπου 50 φυτά.  Τα φυτά αυτά ενδεικτικά θα είναι: βασιλικός, µέντα, δεντρολίβανο, 
λεβάντα, δάφνη, ρίγανη, θυµάρι, απήγανος κ.α. Το κάθε φυτό θα  έχει µικρή πινακίδα 
στην Ελληνική και Λατινική του ονοµασία. 

Το παρτέρι θα χρησιµοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τα σχολεία και τους 
επισκέπτες.  Θα διαθέτει ειδικό φυτόχωµα για την ευδοκίµηση των αρωµατικών φυτών 
καθώς και αυτόµατο πότισµα µε το κατάλληλο αρδευτικό σύστηµα. 

Ο χώρος του παρτεριού θα είναι περίπου 45,00m2 . 

 

2.26   ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ     

Ειδική πινακίδα µε τα στοιχεία του Προγράµµατος χρηµατοδότησης, εύλογου µεγέθους, 

µόνιµα και σταθερά τοποθετηµένη και µε τρόπο που δεν παρεµποδίζει την διέλευση. 

Κατασκευασµένη από αλουµίνιο, πάχους 3mm. 

 

 

2.27    ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ     

Θα πραγµατοποιηθεί µε µέριµνα του αναδόχου Έλεγχος των παιδικών χαρών από 

διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την κατάστασης του 

χώρου, του εξοπλισµού και της οργάνωσης των παιδικών χαρών σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων. Πιο 

συγκεκριµένα θα γίνει έλεγχος πιστοποιητικών, εγχειριδίων εξοπλισµών, επιφανειών 

πτώσης κλπ σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά 

τον χρόνο εγκατάστασης του εξοπλισµού. 

Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος παιχνιδιών και θα συνταχθεί Έκθεση Ελέγχου . 

Στυλίδα 05/05/2020 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

 

               Ο Προϊστάµενος Γραφείου Περιβάλλοντος 

                                                 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                             Γεωπόνος ΠΕ

Στυλίδα 05/05/2020 

Ο Συντάξας 

Πανάγος Αθανάσιος 

Γεωπόνος ΤΕ 





Παράρτηµα Ι – Μελέτη αριθ. 40/2020 Τµήµατος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 

 

 

 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και αστικού 

εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της 

Στυλίδας και της πλατείας Καραβοµύλου  

Προϋπολογισµός :99.993,60€ 

Αρ. Μελέτης: 40/2020 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

   

Σ 
Τ 
Υ 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

Κ  Μ 
Α  Υ 
Ρ  Λ 
Α  Ο 
Β  Σ 

Ο 
    

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

2.1 Παιχνίδι ελατηρίου Α’ ΤΕΜ 1  1 400,00€ 400,00€ 

2.2 Παιχνίδι ελατηρίου Β’ ΤΕΜ 1  1 400,00€ 400,00€ 

2.3 Παιχνίδι ελατηρίου Γ’ ΤΕΜ 1 1 2 400,00€ 800,00€ 

2.4 Παιχνίδι ελατηρίου ∆’ ΤΕΜ 1 1 2 400,00€ 800,00€ 

2.5 Παιχνίδι ελατηρίου Ε’ ΤΕΜ 1  1 580,00€ 580,00€ 

2.6 Τραµπάλα ξύλινη 2Θ ΤΕΜ 1 1 2 350,00€ 700,00€ 

2.7 Τραµπάλα ελατηρίου 4Θ  ΤΕΜ 1  1 900,00€ 900,00€ 

2.8 Κούνια ξύλινη διθέσια νηπίων µε µεταλλική οριζόντια δοκό ΤΕΜ 1  1 1.000,00€ 1.000,00€ 

2.9 
Κούνια ξύλινη τετραθέσια µικτή (2π+2ν) µε µεταλλική 

οριζόντια δοκό ΤΕΜ 
 1 1 1.500,00€ 1.500,00€ 

2.10 Κούνια ξύλινη φωλιά µε µεταλλική οριζόντια δοκό ΤΕΜ 1  1 2.400,00€ 2.400,00€ 

2.11 Ανοξείδωτο πολυσύνθετο όργανο ΤΕΜ 1  1 7.690,00€ 7.690,00€ 

2.12 Σπιτάκι νηπίων ΤΕΜ 1  1 2.600,00€ 2.600,00€ 

2.13 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε πύργους, τούνελ και τσουλήθρα ΤΕΜ 1  1 5.200,00€ 5.200,00€ 

2.14 Ξύλινο σύνθετο µε πύργο, αναρρίχηση και τσουλήθρες ΤΕΜ 1  1 3.000,00€ 3.000,00€ 

2.15 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε τούνελ και τσουλήθρα ΤΕΜ 1  1 3.800,00€ 3.800,00€ 

2.16 Ξύλινη σύνθετο µε αναρρίχηση, τρίλιζα και τσουλήθρες ΤΕΜ  1 1 3.900,00€ 3.900,00€ 

2.17 Ξύλινη κινητή γέφυρα ισορροπίας ΤΕΜ 1  1 900,00€ 900,00€ 

2.18 Μεταλλική τσουλήθρα µε εξέδρα ΤΕΜ 1  1 1.800,00€ 1.800,00€ 

2.19 Παγκάκι ξύλινο ΤΕΜ 12 4 16 180,00€ 2.880,00€ 

2.20 Κάδος απορριµµάτων µέταλλο - ξύλο ΤΕΜ 8 2 10 160,00€ 1.600,00€ 

2.21 Βρύση ΤΕΜ 2 1 3 280,00€ 840,00€ 

2.22 ∆άπεδο 50mm µε EPDM M2 350,00  350,00 47,00€ 16.450,00€ 

2.23 Συνθετικός χλοοτάπητας M2 300,00  300,00 30,00€ 9.000,00€ 

2.24 Άµµος ή Βότσαλο M3 100,00  100,00 80,00€ 8.000,00€ 

2.25 Παρτέρι αρωµατικών φυτών M3 1  1 2.000,00€ 2.000,00€ 

2.26 Πινακίδα πληροφοριών προγράµµατος χρηµατοδότησης ΤΕΜ 2 1 3 300,00€ 900,00€ 

2.27 Έλεγχος παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα ΤΕΜ 1 1 2 300,00€ 600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 80.640,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 19.353,60€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.993,60€ 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Στυλίδα 05/05/2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο Προϊστάµενος Γραφείου Περιβάλλοντος 

ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γεωπόνος

Στυλίδα 05/05/2020 

   Ο Συντάξας 

ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Γεωπόνος ΤΕ 
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Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και αστικού 

εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της 

Στυλίδας και της πλατείας Καραβοµύλου 

Προϋπολογισµός :99.993,60€ 

Αρ.Μελέτης: 40/2020 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

   

Σ 
Τ 
Υ 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

Κ  Μ 
Α   Υ 
Ρ   Λ 
Α   Ο 
Β   Σ 

    Ο    
    

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

2.1 Παιχνίδι ελατηρίου Α’ ΤΕΜ 1  1   

2.2 Παιχνίδι ελατηρίου Β’ ΤΕΜ 1  1   

2.3 Παιχνίδι ελατηρίου Γ’ ΤΕΜ 1 1 2   

2.4 Παιχνίδι ελατηρίου ∆’ ΤΕΜ 1 1 2   

2.5 Παιχνίδι ελατηρίου Ε’ ΤΕΜ 1  1   

2.6 Τραµπάλα ξύλινη 2Θ ΤΕΜ 1 1 2   

2.7 Τραµπάλα ελατηρίου 4Θ  ΤΕΜ 1  1   

2.8 Κούνια ξύλινη διθέσια νηπίων µε µεταλλική οριζόντια δοκό ΤΕΜ 1  1   

2.9 
Κούνια ξύλινη τετραθέσια µικτή (2π+2ν) µε µεταλλική 

οριζόντια δοκό ΤΕΜ 
 1 1   

2.10 Κούνια ξύλινη φωλιά µε µεταλλική οριζόντια δοκό ΤΕΜ 1  1   

2.11 Ανοξείδωτο πολυσύνθετο όργανο ΤΕΜ 1  1   

2.12 Σπιτάκι νηπίων ΤΕΜ 1  1   

2.13 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε πύργους, τούνελ και τσουλήθρα ΤΕΜ 1  1   

2.14 Ξύλινο σύνθετο µε πύργο, αναρρίχηση και τσουλήθρες ΤΕΜ 1  1   

2.15 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε τούνελ και τσουλήθρα ΤΕΜ 1  1   

2.16 Ξύλινη σύνθετο µε αναρρίχηση, τρίλιζα και τσουλήθρες ΤΕΜ  1 1   

2.17 Ξύλινη κινητή γέφυρα ισορροπίας ΤΕΜ 1  1   

2.18 Μεταλλική τσουλήθρα µε εξέδρα ΤΕΜ 1  1   

2.19 Παγκάκι ξύλινο ΤΕΜ 12 4 16   

2.20 Κάδος απορριµµάτων µέταλλο - ξύλο ΤΕΜ 8 2 10   

2.21 Βρύση ΤΕΜ 2 1 3   

2.22 ∆άπεδο 50mm µε EPDM M2 350,00  350,00   

2.23 Συνθετικός χλοοτάπητας M2 300,00  300,00   

2.24 Άµµος ή Βότσαλο M3 100,00  100,00   

2.25 Παρτέρι αρωµατικών φυτών M3 1  1   

2.26 Πινακίδα πληροφοριών προγράµµατος χρηµατοδότησης ΤΕΜ 2 1 3   

2.27 Έλεγχος παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα ΤΕΜ 1 1 2   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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                                                                            Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισµού για 

τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας 

Καραβοµύλου  

Προϋπολογισµός :99.993,60€ 

Αρ. Μελέτης: 40/2020 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την αστική και 

λειτουργική αναβάθµιση των παιδικών χαρών των πάρκων Λαού στη Στυλίδα και της πλατείας 

στον Καραβόµυλο του ∆ήµου Στυλίδας µε στόχο τη βελτίωση και αναβάθµιση των κοινόχρηστων 

αυτών χώρων . 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : 

α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός δ) Συγγραφή 

Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τιµές προσφορών 

Η οικονοµική προσφορά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να 

προµηθεύσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προµήθειας, θα αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της 

προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι 

σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της 

τελευταίας παράδοσης των προς προµήθεια ειδών, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα 

µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή  από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. 

Στην τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνεται η εργασία για τη µεταφορά των οργάνων στην 

τελική τους θέση, η ορθή εγκατάστασή τους µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, στις θέσεις που 

θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία . 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Παραλαβή των προς προµήθεια ειδών 

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, εντός του συµβατικού χρόνου. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αποκατάσταση των 

όποιων ανωµαλιών. Η παραλαβή των ειδών µπορεί να γίνεται Τµηµατικά µε σύνταξη και έγκριση 

των πρακτικών παραλαβής κάθε παράδοσης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και στα ακριβή σηµεία 

που θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Στυλίδας. 

Στυλίδα 05/05/2020 Στυλίδα 05/05/2020 

Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο Προϊστάµενος  

ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Γεωπόνος ΤΕ 
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Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και 

αστικού εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές του 

πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας 

Καραβοµύλου Προϋπολογισµός :99.993,60€ 

Αρ. Μελέτης: 40/2020 

2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την 

αστική και λειτουργική αναβάθµιση των παιδικών χαρών των πάρκων Λαού στη 

Στυλίδα και της πλατείας στον Καραβοµύλου του ∆ήµου Στυλίδας µε στόχο τη 

βελτίωση και αναβάθµιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του ∆ήµου Στυλίδας .Ο 

προϋπολογισµός είναι 99.993,60€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που είναι 

19.353,60€ (ποσοστό 24% της συνολικής δαπάνης). Το ποσό της δαπάνης θα 

καλυφθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε την  αριθµ. 171.7/2020 

(Α∆Α:Ρ4ΖΧ46Ψ844-ΙΝ9) απόφαση του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου.   

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) . (Φ.Ε.Κ. 147/Α) 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

• Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

• Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 "Καθορισµός των 

προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη 

λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα 

και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης 

αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια” (ΦΕΚ 931Β718 -5- 2009), 

), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ'αρίθµ. 27934/2014 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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• Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Β) άρθρο 157, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 

άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) άρθρο 1, περί κατάργησης της υποχρέωσης 

επικυρώσεων αντιγράφων. 

• Του Ν.4155/2013 (120 Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» 

• Της Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και 

άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

• Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176 και ΕΝ 1177, 

για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που 

αφορά στον εξοπλισµό. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό ανοικτό 

δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής σύµφωνα µε 

το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 για τι σύνολο του αντικειµένου της Μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγγύηση συµµετοχής-καλής εκτέλεσης της προµήθειας 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 

2% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής να 

είναι τουλάχιστον επτά (7) µήνες προσµετρούµενος από την εποµένη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. που καθορίζουν τα έγγραφα της 

διακήρυξης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ίδια 

παράγραφο του ως άνω άρθρου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% της συµβατικής αξίας 

της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ (παράγραφο 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την 

ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής παραλαβής των προς προµήθεια ειδών 

από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 

δύο συµβαλλοµένων.  
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 

αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο σύµφωνα µε την σχετική 

πρόσκληση που θα του κοινοποιηθεί, προς υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης και 

να καταθέσει την κατά το 4ο άρθρο της παρούσας προβλεπόµενη εγγύηση για την 

καλή εκτέλεση αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 201 και 202 του 

Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληρωµή 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µετά την παράδοση των ειδών στο ∆ήµο. Η 

παράδοση των ειδών περιλαµβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους µε υπογραφή του 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και όσων ενδεχοµένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση 

του εκάστοτε εντάλµατος πληρωµής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

206 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές - Συνοδευτικά έγγραφα 

Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και 

σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, θα είναι 

δε γνωστών και αναγνωρισµένων κατασκευαστικών οίκων, µε καλή φήµη στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισµού Παιδικής Χαράς θα 

πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και να φέρεις τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις 

όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική µελέτη. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Ποινικές ρήτρες 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης 

της προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα 

µε το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Συµβατική προθεσµία 

Η συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης του αντικειµένου της παρούσας 

σύµβασης ορίζεται σε 120 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Μέχρι το 

πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα πρέπει να έχει παραδοθεί και το τελευταίο 

τιµολόγιο σύµφωνα µε τη σχετική πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου. Η ολοκλήρωση 

του συµβατικού αντικειµένου θα επέλθει µε την παράδοση και πλήρη εγκατάσταση 

των οργάνων και του αστικού εξοπλισµού στις τελικές τους θέσεις, όπως αυτή 

προβλέπεται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
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του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά τις ηµέρες διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµό και σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει τον ∆ήµο Στυλίδας.  

 

Στυλίδα 05/05/2020 Στυλίδα 05/05/2020 

Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

                           ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                      Γεωπόνος ΠΕ 

ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 

Γεωπόνος ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
 
Αριθµ. Μελέτης: 40/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 
 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και αστικού 
εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές  του πάρκου της Στυλίδας  

`και της πλατείας Καραβοµύλου 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισµού: 99.993,60€ 
 

Κ.Α. : 35.7135.0001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στυλίδα, 5 ΜΑΪΟΥ 2020 
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Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και αστικού 

εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας 

και της πλατείας Καραβοµύλου  

Προϋπολογισµός :99.993,60€ 

Αρ. Μελέτης: 40/2020 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.1ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘Α’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 1,035µ., πλάτος 0,375µ., ύψος 0,815µ., απαιτούµενος 
χώρος ασφαλείας 3,035µ. χ 2,375µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5ετών. 
 
Το όργανο αποτελείται από : 
 

• ∆ύο (2) πάνελ µορφής αυτοκινητάκι από κόντρα πλακέ θαλάσσης (20mm ) 

• Ένα (1) Κάθισµα και πλάτη από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια 

• Ένα (1) Ελατήριο στήριξης 

• Χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ30 

• «καπό» αυτοκινήτου από φύλλο λαµαρίνας  

 
Περιγραφή 
 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενάµισι ετών και άνω, ενώ σχετικά µε τις 
δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης και ενδείκνυται για χρήση από άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες.  
Το παρόν όργανο έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής. 
Το ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. 
Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα και ένα υπό κλίση (πλάτη καθίσµατος) 
κατασκευασµένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm, που σχηµατίζουν µικρό 'αυτοκίνητο'. 
Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόσταση µεταξύ τους περίπου 320mm. Συνδέονται µεταξύ 
τους µε δύο σωλήνες Φ30mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. Την 
κατασκευή ολοκληρώνει φύλλο λαµαρίνας πάχους 2mm που προσαρµόζεται ανάµεσα στα 
παράλληλα φύλλα του φορέα και τις δύο σωλήνες (χειρολαβή αναβολέας) και αναπαριστά το 'καπό' 
του αυτοκινήτου. Το φύλλο της λαµαρίνας είναι βαµµένο ηλεκτροστατικά.  
Ανάµεσα στα δύο κοµµάτια του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε 
αντιολισθητική επιφάνεια διαστάσεων 370 x 300 x 20 mm. Το κάθισµα στηρίζεται πάνω σε λάµα 
πάχους 3mm και διατοµής 365 x 280 mm. Η λάµα µε το κάθισµα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο 
ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, 
δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα 
αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να 
στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το 
ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   
Το ελατήριο είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο ακολουθώντας τα πρότυπα ΕΝ1176 έτσι ώστε 
να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση καθώς και ο εγκλωβισµός των δακτύλων κατασκευασµένο 
από ατσάλι. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί  µε πάκτωση. 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 /1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 
• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  
ΤΙΜΗ: 400,00€/ΤΕΜ. 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.2   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘Β’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,82µ., πλάτος 0,30µ., ύψος 0,85µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 3,00µ. χ 2,30µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5ετών. 
 
Το όργανο αποτελείται από: 

• Μία µορφή (πχ  ιππόκαµπος) µε χειρολαβές και κάθισµα  
• Ένα (1)  ελατήριο στήριξης  

 
Περιγραφή 
Η µορφή όπως και το κάθισµα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη του 
κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης . Το κάθισµα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη µία 
πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη 
στήριξη του χρήστη. Στο κάτω µέρος της µορφής και µε τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το 
ελατήριο από γαλβανισµένο χάλυβα που φέρει κωδικό που φέρει ειδικούς αποστάτες για την 
αποφυγή παγίδευσης δακτύλων . 

• Το όργανο φέρει σήµανση µε τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ 1176. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους Εξοπλισµούς Παιδοτόπων, 
• Σύστηµα ISO 9001 για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση. 
ΤΙΜΗ:400,00€/ΤΕΜ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.3   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘Γ’ 
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,96µ., πλάτος 0,25µ., ύψος 0,88µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 3,00µ. χ 3.00µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,65µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
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• 1 µεταλλική βάση πάκτωσης  

• 1 µεταλλικό ελατήριο πιέσεως (εξάρτηµα στήριξης) 
• 1 κυρίως όργανο σε µορφή µικρού ζώου (πχ άλογο) 

 
Περιγραφή 
 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεµάχια κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
15mm έως 40mm, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε ενός, τα οποία συναρµολογούµενα µεταξύ 
τους µας δίνουν την τελική µορφή του οργάνου. Οι συνδέσεις των επιµέρους τεµαχίων γίνονται µε 
κοχλίες ροδέλες και περικόχλια Μ10 ή Μ8. Φέρει στον κορµό του χειρολαβές και στηρίγµατα ποδιών 
για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου.  
Στις µεταλλικές χειρολαβές και στα στηρίγµατα των ποδιών, προσαρµόζονται πλαστικά χερούλια 
Φ32 από πολυπροπυλένιο. Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιµο.  
Στο κάτω σηµείο του προσαρµόζεται το ελατήριο µε την µεταλλική βάση πάκτωσης. 
Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως µε σπείρες, διατοµής Φ20 και συνολικών 
διαστάσεων 170Χ360 µε 5 σπείρες. Είναι δοκιµασµένο σε µεγάλες καταπονήσεις και  έχει µελετηθεί 
µε τρόπο που να αποκλείει τον εγκλωβισµό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται µε το κυρίως όργανο 
µε βάση συγκράτησης από χάλυβα St-37 διατοµής 310Χ250Χ3mm και µε φλάντζα χάλυβα 
Φ165Χ3mm η οποία συγκρατείται µε 3 ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας 
Μ12.  
Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω µέρος του ελατηρίου και συνδέεται µε αυτό µε φλάντζα 
χάλυβα Φ22Χ5mm η οποία συγκρατείται µε 2 ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 & περικόχλια 
ασφαλείας Μ12.  
Αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες διατοµής Φ32 & Φ21 οι οποίες συγκολλούµενες µεταξύ τους, 
δηµιουργούν ένα δικτύωµα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, µε αποτέλεσµα την 
καλύτερη αγκύρωση του οργάνου.  
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων. 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας.  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 400,00€/ΤΕΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.4   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘∆’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,92µ., πλάτος 0,39µ., ύψος 0,84µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 3,30µ. χ 2,40µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,47µ., ηλικιακή οµάδα από 2 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• ∆ύο (2) χρωµατιστά πάνελ µορφής πχ.δελφινιού 

• Ένα (1) κάθισµα αντιολισθητικό 

• ∆ύο (2) δάπεδα ποδιών αντιολισθητικά 

• Τέσσερις (4) χειρολαβές 

• Ένα (1) ελατήριο στήριξης και ταλάντωσης  
 
Περιγραφή 
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Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από δύο (2) ετών και άνω και προσφέρει την 
δραστηριότητα  της  ταλάντωσης. 
Το παρόν όργανο έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής. 
Το ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. 
Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα χρωµατισµένα φύλλα κατασκευασµένα από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης 21mm, µε µορφές π.χ. δελφινιού. Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόσταση 
µεταξύ τους περίπου 310mm. Ανάµεσα στα δύο κοµµάτια του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm µε αντιολισθητική επιφάνεια και διαστάσεις 310 x 380mm. 
Εκατέρωθεν του καθίσµατος και σε κατάλληλο ύψος προσαρµόζονται στα παράλληλα φύλλα 
τέσσερις (4) χειρολαβές κατασκευασµένες από εξαιρετικά σταθερό πλαστικό πολυαµιδίου. Την 
κατασκευή ολοκληρώνουν δύο (2) δάπεδα ποδιών από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm µε 
αντιολισθητική επιφάνεια που προσαρµόζονται ανάµεσα στα παράλληλα φύλλα του φορέα και πιο 
χαµηλά από το κάθισµα. Το κάθισµα στηρίζεται σε λαµαρίνα πάχους 4mm στην οποία 
προσαρµόζονται και τα δυο κοµµάτια του φορέα. Η λάµα µε το κάθισµα και το φορέα, βιδώνονται 
στέρεα στο ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, 
δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα 
αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να 
στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το 
ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   
Το ελατήριο,  κατασκευασµένο από ατσάλι , είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο ακολουθώντας 
τα πρότυπα ΕΝ1176 έτσι ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση καθώς και ο εγκλωβισµός 
των δακτύλων. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί  µε πάκτωση.  
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια µε τις 
διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες 
εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 /1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  
• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 400,00€/ΤΕΜ. 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.5   ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ‘E’ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 0,84µ., πλάτος 0,39µ., ύψος 0,77µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 2,30µ. χ 3,20µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,52µ., ηλικιακή οµάδα από 2 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• 1 βάση πάκτωσης 
• 1 ελατήριο ταλάντωσης 

• 1 καθιστικό 
• 1 διακοσµητικό χρωµατιστό πάνελ σε µορφή πχ σκυλάκι 

• 2 χειρολαβές  
• 2 ποδολαβές 

 
Περιγραφή 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισµένη εν θερµώ. 

Ελατήριο: είναι κατασκευασµένο από διαβαθµισµένο χάλυβα 35SCD6, αµµοβοληµένο, χωρίς 
πιέσεις, γαλβανισµένο εν θερµώ και επικαλυµµένο µε 2 στρώσεις κονιορτοποιηµένου εποξικού 
πολυεστέρα πάχους 100 microns. 

Καθιστικό: είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm 
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Μορφή Ζωάκι: κατασκευασµένη από HPL πάχους 13mm 

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασµένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαµιδίου πλαστικό. 

Η ένωση του ελατηρίου τόσο µε τη βάσης πάκτωσης όσο και µε το καθιστικό γίνεται µέσω ασφαλούς  
πολυαµιδίου εξαρτήµατος συναρµογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 
Εξαρτήµατα συναρµογής: κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
πολυαµιδίου, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 

Ο εξοπλισµός διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα τµήµατα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε όλα τα γαλβανισµένα  άλλα και  µη επικαλυµµένα  µεταλλικά 
µέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασµένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού 
κατασκευαστικού ελαττώµατος στα ελατήρια, τα  επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, τα µορφοποιηµένα 
πλαστικά µέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση µε  λειτουργικά σφάλµατα που οφείλονται 
σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώµατα σε κινητά πλαστικά και µεταλλικά µέρη 
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση 
του. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ (θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 3 ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού ,επί ποινή αποκλεισµού) 
Τµήµα χρωµατιστού HPL πάχους 13mm 
∆είγµα πολυαµιδικού συνδέσµου ασφαλείας ελατηρίων  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισµού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισµού ΕΝ1176 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισµού) 
       •     Φωτογραφία του οργάνου,( όχι φωτορεαλισµός). 

• Προσπέκτους 
• Όψη & κάτοψη εξοπλισµού και χώρου ασφαλείας 

• Αναλυτικό manual εξοπλισµού µε πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτηµάτων του 
ΤΙΜΗ: 580,00€/ΤΕΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.6ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2Θ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 2,50µ., πλάτος 0,36µ., ύψος 0,78µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 4,50µ. χ 2,50µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,00µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) ξύλινη δοκό 

• ∆ύο (2) καθίσµατα από αντιολισθητικό υλικό 

• ∆ύο (2) ανοξείδωτα χερούλια 

• Ένα (1) µηχανισµό ταλάντωσης 

 
Περιγραφή 
Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από µία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της 
οποίας τοποθετούνται τα καθίσµατα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια στη 
µία πλευρά. Κάτω από τα καθίσµατα εφαρµόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm µε ηµικυκλική 
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µορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισµα τοποθετείται µία χειρολαβή 
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα Φ26mm .Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 
ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους µε έναν 
ειδικό µηχανισµό ταλάντωσης . 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς Παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση Ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική ∆ιαχείριση. 

ΤΙΜΗ: 350,00€/ΤΕΜ. 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.7ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4Θ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 1,10µ., πλάτος 1,10µ., ύψος 0,55µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 3,20µ. χ 3,20µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,65µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• 1 µεταλλική βάση πάκτωσης 

• 1 µεταλλικό ελατήριο πιέσεως (εξάρτηµα στήριξης) 
• 1 κυρίως όργανο 

Περιγραφή 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεµάχια κατασκευασµένα από πλακάτ θαλάσσης πάχους 
20mm, τα οποία συναρµολογούµενα µεταξύ τους µας δίνουν την τελική µορφή του οργάνου. Οι 
συνδέσεις των επιµέρους τεµαχίων γίνονται µε κοχλίες ροδέλες και περικόχλια Μ10 ή Μ8. Φέρει 
στον κορµό του χειρολαβές διατοµής Φ21 για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του 
οργάνου.  
Στο κάτω σηµείο του προσαρµόζεται το ελατήριο µε την µεταλλική βάση πάκτωσης.  
Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως µε σπείρες, διατοµής Φ20 και συνολικών 
διαστάσεων 170Χ360 µε 5 σπείρες. Είναι δοκιµασµένο σε µεγάλες καταπονήσεις και έχει µελετηθεί 
µε τρόπο που να αποκλείει τον εγκλωβισµό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται µε το κυρίως όργανο 
µε βάση συγκράτησης από χάλυβα St-37 διατοµής 310Χ250Χ3mm και µε φλάντζα χάλυβα 
Φ165Χ3mm η οποία συγκρατείται µε 3 ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας 
Μ12.  
 
Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω µέρος του ελατηρίου και συνδέεται µε αυτό µε φλάντζα 
χάλυβα Φ22Χ5mm η οποία συγκρατείται µε 2 ζιγκιά Μ12 µαζί µε ροδέλες Φ12 & περικόχλια 
ασφαλείας Μ12.   
Αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες διατοµής Φ32 & Φ21 οι οποίες συγκολλούµενες µεταξύ τους, 
δηµιουργούν ένα δικτύωµα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, µε αποτέλεσµα την 
καλύτερη αγκύρωση του οργάνου.  
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων. 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας.  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 900,00€/ΤΕΜ. 
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ΑΡΘΡΟ: 2.8ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ∆ΙΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΟΚΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,70µ., πλάτος 1,60µ., ύψος 2,25µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 7,20µ. χ 3,70µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,15µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) µεταλλική οριζόντια δοκό, 

• Έξι (4) ξύλινα υποστυλώµατα, 

• ∆ύο (2) καθίσµατα νηπίων µε αλυσίδες  
 

Περιγραφή 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στηρίζεται 
σε 4 ξύλινα υποστυλώµατα 100x100 mmκαι συνδέεται µε τη χρήση συνδετικών µεταλλικών γωνιών 
στήριξης.  Στο κάτω µέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις αναρτώνται τέσσερα (4) κουζινέτα 
από γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασµένα για την ανάρτηση των καθισµάτων.  
Τα καθίσµατα έχουν διαστάσεις  435x220x258mm, είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ µε 
εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο και αναρτώνται από τα κουζινέτα µε τη χρήση ζεύγους 
γαλβανισµένων αλυσίδων διατοµής 6mm . 
Υλικά 
Σύνδεσµος  µεταλλικής κατασκευής από λαµαρίνα και συνδέεται µε την ξυλεία µε καρόβιδες 
γαλβανιζέ. 
Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 
Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 
συσσώρευση νερού. 
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  να περιέχουν 
βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες. 
Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση. 
Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 1.000,00€/ΤΕΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.9 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ (2Π+2Ν) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  ∆ΟΚΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 6,70µ., πλάτος 1,60µ., ύψος 2,25µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 7,20µ. χ 6,70µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,15µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) µεταλλική οριζόντια δοκό, 

• Έξι (6) ξύλινα υποστυλώµατα, 
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• ∆ύο (2) καθίσµατα παίδων και δύο (2) καθίσµατα νηπίων µε αλυσίδες  

Περιγραφή 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στηρίζεται 
σε 6 ξύλινα υποστυλώµατα 100x100 mmκαι συνδέεται µε τη χρήση συνδετικών µεταλλικών γωνιών 
στήριξης.  Στο κάτω µέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις αναρτώνται οχτώ (8) κουζινέτα από 
γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασµένα για την ανάρτηση των καθισµάτων.  
Τα καθίσµατα έχουν διαστάσεις 435x220x258mm (νηπίων) και 440x180x40mm (παίδων ) 
αντίστοιχα, είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ µε εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο και 
αναρτώνται από τα κουζινέτα µε τη χρήση ζεύγους γαλβανισµένων αλυσίδων διατοµής 6mm . 
 
Υλικά 
Σύνδεσµος  µεταλλικής κατασκευής από λαµαρίνα και συνδέεται µε την ξυλεία µε καρόβιδες 
γαλβανιζέ. 
Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού. 
 Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 
συσσώρευση νερού. 
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  να περιέχουν 
βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες. 
Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση. 
Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 1.500,00€/ΤΕΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.10 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΟΚΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,70µ., πλάτος 1,60µ., ύψος 2,25µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 7,20µ. χ 3,70µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,00µ., ηλικιακή οµάδα από 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
• Μία (1) µεταλλική σιδηροδοκός Φ76 µε µεταλλικές γωνίες στήριξης 

• Ένα (1) κάθισµα φωλιά µε ζεύγος αλυσίδων και κουζινέτα 

• Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώµατα 

Περιγραφή 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στηρίζεται 
σε 4 ξύλινα υποστυλώµατα 100Χ100 mm . Στο κάτω µέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις 
αναρτώνται δύο (2) κουζινέτα από γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασµένα για την ανάρτηση του 
καθίσµατος µε αλυσίδα προστασίας. Το κάθισµα φωλιά µε Φ1200mm, είναι κατασκευασµένo από 
καουτσούκ µε εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο και αναρτάται από τα κουζινέτα µε τη χρήση 
ζεύγους γαλβανισµένων αλυσίδων διατοµής 6mm . 
Υλικά 
Σύνδεσµος  µεταλλικής κατασκευής από λαµαρίνα 2mm και συνδέεται µε την ξυλεία µε καρόβιδες 
γαλβανιζέ m10 X 10. 
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Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 
Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 
συσσώρευση νερού. 
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  να περιέχουν 
βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες. 
Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση. 
Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. 

• Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 

• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 2.400,00€/ΤΕΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.11ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,90µ., πλάτος 3,80µ., ύψος 3,40µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 7,64µ. χ 6,90µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,20µ., ηλικιακή οµάδα από 2 ετών. 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

• 1 τριγωνική πλατφόρµα 

• 1 τετράγωνη πλατφόρµα 

• 1 σκέπαστρο 
• 1 γέφυρα µε σκαλοπάτια 

• 1 κλίµακα ανόδου  
• 1 τσουλήθρα 

• 1 ράµπα αναρρίχησης 
• 1 αναρρίχηση σπιράλ 

• Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώµατα 

Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Η κατασκευή στηρίζεται σε  κολώνες λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβαδιατοµής Ø114mm ενώ ο 
λοιπός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σωλήνες λακαρισµένου χάλυβα  Ø25, 32 και 35mm. 
Στην κορυφή των κολόνων τοποθετούνται καπάκια χυτού αλουµινίου.   

Οι πλατφόρµες είναι  κατασκευασµένες από µεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ 
ελάχιστον 2mm µε επικάλυψη PVC.  

Σκέπαστρο: είναι κατασκευασµένο από χυτό πολυαιθυλένιο. Η γέφυρα µε τα σκαλοπάτια και η 
κλίµακα ανόδου θα είναι κατασκευασµένες από µεταλλικό διάτρητο φύλλο χάλυβα πάχους κατ’ 
ελάχιστον 2mm µε επικάλυψη PVC ενώ τα  κιγκλιδώµατα είναι κατασκευασµένα από σωλήνες 
λακαρισµένου χάλυβα  Ø25mm περίπου.  

Τσουλήθρα: κατασκευασµένη από 2 τεµάχια πολυαιθυλενίου.  Στην κορυφή της τσουλήθρας 
υπάρχει προστατευτικό τεµάχιο εισόδου κατασκευασµένο από χυτό  πολυαιθυλένιο. 
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Ράµπα αναρρίχησης: είναι κατασκευασµένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 
12,5mm και φέρει θεµατικά πατήµατα χυτού πολυαµιδίου. 

Αναρρίχηση σπιράλ: κατασκευασµένη εξ’ ολοκλήρου από σωλήνες λακαρισµένου χάλυβα  Ø25mm 
περίπου. 

 Μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώµατα: είναι κατασκευασµένα από σωλήνες λακαρισµένου χάλυβα  
Ø25mm περίπου. 

Η σύνδεση των ορθοστατών µε τα επιµέρους στοιχεία του εξοπλισµού γίνεται µέσω συνδέσµων 
χυτού αλουµινίου τύπου ‘φωλιά’ . 

Εξαρτήµατα συναρµογής: κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
πολυαµιδίου, αντιβανδαλικά καλύµµατα. 

Η εγκατάσταση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού /κατασκευαστή , και τα 
προβλεπόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001 

• Πιστοποίηση εξοπλισµού ΕΝ1176  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισµού) 
       •     Φωτογραφία του οργάνου,( όχι φωτορεαλισµός). 

• Προσπέκτους 
• Όψη & κάτοψη εξοπλισµού και χώρου ασφαλείας 

• Αναλυτικό manual εξοπλισµού µε πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτηµάτων του 
 

 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ 3 µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού: 
Ένα (1) δείγµα συνδέσµου ορθοστατών, χυτού αλουµινίου τύπου ‘φωλιά’ 
Ένα (1) δείγµα καπάκι χυτού αλουµινίου 
Ένα (1) δείγµα – τµήµατα ορθοστάτη λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβα διατοµής O114mm 
Ένα (1) δείγµα θεµατικού πατήµατος πολυαµιδίου 
 
Το προσφερόµενο προϊόν πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 
πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίηση σειράς παραγωγής 
του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, την 
ηλικιακή οµάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισµός.  

Ο εξοπλισµός πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα τµήµατα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε όλα τα γαλβανισµένα  άλλα και  µη επικαλυµµένα  µεταλλικά 
µέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασµένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού 
κατασκευαστικού ελαττώµατος στα ελατήρια, τα  επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, τα µορφοποιηµένα 
πλαστικά µέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση µε  λειτουργικά σφάλµατα που οφείλονται 
σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώµατα σε κινητά πλαστικά και µεταλλικά µέρη 
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση 
του.  

ΤΙΜΗ: 7.690,00€/ΤΕΜ 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.12ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 
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Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 2,10µ., πλάτος 1,65µ., ύψος 1,85µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 5,10µ. χ 4,65µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,20µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
• Μία (1) ορθογωνική πλατφόρµα µε δίριχτη σκεπή, 
• Μία (1) προσαρµοζόµενη ορθογωνική πλατφόρµα, 
• ∆ύο (2) τραπεζάκια, 
• ∆ύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων, 
• Ένα (1) καµπύλο µπαλκόνι  
 
Ορθογωνική πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή.  
Η πλατφόρµα αποτελείται από: 
• Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 
• Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 
100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 
• Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
 Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από 
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
Προσαρµοζόµενη ορθογωνική πλατφόρµα.  
Η πλατφόρµα αποτελείται από: 
• ∆ύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 
• Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 
100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 
 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από πτώση 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
Τραπεζάκια 
 Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο 
γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. 
Πάνελ δραστηριοτήτων 
Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν ειδικά 
σχεδιασµένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. 
Καµπύλο µπαλκόνι  
Το µπαλκόνι αποτελείται από : 
• Μία (1) ηµικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 
• Ένα (1) πάτωµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 
• Ένα (1) ηµικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm µε επικάλυψη από φύλλο διάτρητης 
λαµαρίνας. 
Το µεταλλικό µπαλκόνι προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. 
 Υλικά: 
Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 
 Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 
συσσώρευση νερού. 
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  να περιέχουν 
βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες.  
Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση. 
Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. 
• Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
• Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 
• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας. 
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• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  
ΤΙΜΗ: 2.600,00€/ΤΕΜ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.13ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 4,35µ., πλάτος 2,75µ., ύψος 2,30µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 7,85µ. χ 5,75µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• ∆ύο (2) τετράγωνες πλατφόρµες µε δίρριχτη σκεπή, 

• ∆ύο (2) τετράγωνες πλατφόρµες χωρίς σκεπή, 

• ∆ύο (2) κεκλιµένες γέφυρες, 

• Μία (1) γέφυρα, 

• Ένα (1) τούνελ από πολυαιθυλένιο, 

• Ένα (1) καµπύλο µεταλλικό µπαλκόνι, 

• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 

 

Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 
Περιγραφή 
Τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή 
Οι δύο πλατφόρµες µε σκεπή είναι όµοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης 
τους. Αποτελούνται από : 

• Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 
• Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 

100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) σκέπαστρο που αποτελείται από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετηµένα υπό 
κλίση µεταξύ τους.  
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από 

πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης . 
Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 
Οι δύο πλατφόρµες χωρίς σκεπή είναι όµοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος 
τοποθέτησης τους. Αποτελούνται από : 
Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 
Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 
100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από πτώση 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή πάνελ δραστηριοτήτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
Κεκλιµένες γέφυρες 
Οι κεκλιµένες γέφυρες είναι όµοιες και τοποθετηµένες παράλληλα µεταξύ τους. Ενώνουν τις 
πλατφόρµες µε σκεπή µε τις ασκεπείς µε υψοµετρική διαφορά 300mm, χρησιµοποιώντας τα 
υποστυλώµατα τους για στήριξη. Αποτελούνται από : 

� Έναν (1) ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πάτωµα από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια, 

� ∆ύο (2) µεταλλικά πλαίσια µε κατακόρυφα κάγκελα από σιδηροσωλήνα Φ26mm.  
Γέφυρα  
Η γέφυρα ενώνει τις δύο ασκεπείς πλατφόρµες και στηρίζεται στα ενδιάµεσα υποστυλώµατα τους. 
Αποτελείται από τρία µεταλλικά πλαίσια σχήµατος Π στο οποίο αναρτάται πλατφόρµα από κόντρα 
πλακέ µε αντιολισθητική επιφάνεια.  
Τούνελ από πολυαιθυλένιο Φ60  
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Το τούνελ ενώνει τις δύο πλατφόρµες µε σκεπή και στηρίζεται στα υποστυλώµατα τους. Αποτελείται 
από έναν σωλήνα διπλού δοµηµένου τοιχώµατος ο οποίος προσαρµόζεται σε ελεύθερες πλευρές 
πλατφόρµας µε τη χρήση φραγµάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης στα οποία αναρτάται µε 
εργοστασιακά κατασκευασµένο µεταλλικό πλαίσιο από λαµαρίνα που βιδώνει πάνω στο κόντρα 
πλακέ και σφίγγει το τούνελ. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι 
κυµατοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά . 
Καµπύλο µεταλλικό µπαλκόνι 
Το µπαλκόνι αποτελείται από : 

� Μία (1) ηµικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 
� Ένα (1) πάτωµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 
� Ένα (1) ηµικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm και κατακόρυφα κάγκελα 

σιδηροσωλήνα Φ26 
Το µεταλλικό µπαλκόνι προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας µε 
σκεπή. 
Ανοξείδωτη τσουλήθρα 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος της. Η επιφάνεια κύλισης 
κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχµηρές άκρες ή γωνίες. 
Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης µε µορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 5.200,00€/ΤΕΜ. 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.14ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 5,25µ., πλάτος 4,00µ., ύψος 3,25µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 8,25µ. χ 7,25µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,30µ., ηλικιακή οµάδα από 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή, 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 

• Μία (1) κεκλιµένη γέφυρα 

• Μία (1) καµπύλη ράµπα ανάβασης  

• ∆ύο (2) µεταλλικές τσουλήθρες  

• Μία (1) ξύλινη σκάλα ανάβασης 

Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 
Περιγραφή 
Τετράγωνη πλατφόρµα µε σκεπή 
Η πλατφόρµα αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής  100x100mm, ένα 
περιµετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο µέσο του οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ 
θαλάσσης µε αντιολισθητική επιφάνεια στη µία πλευρά .  
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Στην ελεύθερη πλευρά της πλατφόρµας προσαρµόζεται φράγµα προστασίας πτώσεων από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
Η σκεπή της πλατφόρµας είναι δίρριχτη και κατασκευάζεται από δύο κοµµάτια κόντρα πλακέ 
θαλάσσης τοποθετηµένα υπό γωνία στο πάνω µέρος των κολώνων. 
Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 
Η πλατφόρµα αποτελείται από: 
-Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 
-Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 
100Χ60mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο. 
-Η µία κολώνα της πλατφόρµας είναι υπερυψωµένη και φέρει διακοσµητικό από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 
από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.   
Κεκλιµένη γέφυρα 
Η κεκλιµένη γέφυρα αποτελείται από: 
-Έναν (1) διάδροµο από αντιολισθητικό δάπεδο 
-∆ύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32x20mm πάνω στα οποία προσαρµόζονται τα 
κάγκελα από ξυλοδοκούς 95x35mm, 
-∆ύο (2) κουπαστές από  σιδηροσωλήνα Φ42mm. 
-Η κεκλιµένη γέφυρα προσαρµόζεται στις ελεύθερες πλευρές των πλατφορµών.  
Καµπύλη ράµπα ανόδου 
Η ράµπα αποτελείται από : 
-Ένα (1) καµπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατοµής 60x40mm. 
-∆εκαπέντε (15) ξυλοδοκούς διατοµής 95Χ35mm. 
-Ένα (1) πολύκλωνο συρµατόσχοινο επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο διαµέτρου Φ16mm. 
-Η καµπύλη ράµπα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Στην είσοδο 
προς την πλατφόρµα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 
πάνω στην οποία προσαρµόζεται το σχοινί αλλά και πλευρικές χειρολαβές Φ26.  
Μεταλλικές τσουλήθρες 
Οι τσουλήθρες είναι ευθείες χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος τους. Η επιφάνεια κύλισης 
κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχµηρές άκρες ή γωνίες. 
Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτουν πλευρική προστασία και προστατευτική 
εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 
Σκάλα ανάβασης 
Η σκάλα αποτελείται από : 
-∆ύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm. 
-∆ύο (2) πλαϊνούς βαθµιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατοµής 200Χ45mm. 
-Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατοµής 180Χ45mm 
-∆ύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατοµής 90Χ45mm. 
-Η σκάλα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Τα σκαλοπάτια έχουν 
ίσες αποστάσεις µεταξύ τους και είναι σταθεροποιηµένα οριζόντια. Στο πίσω µέρος των 
σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την  αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή 
λειτουργεί και ως προστατευτική µπάρα για την αποφυγή πτώσεων.  
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176 . 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001  για τη διαχείριση ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001  για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 3.000,00€/ΤΕΜ. 
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ΑΡΘΡΟ: 2.15ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,40µ., πλάτος 3,00µ., ύψος 2,15µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 6,50µ. χ 6,10µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,60µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) ορθογώνια ηµικυκλική πλατφόρµα µε µονόριχτη σκεπή και καµπύλα σκαλοπάτια, 

• Μία (1) ορθογώνια ηµικυκλική πλατφόρµα, 

• ∆ύο (2) ηµικυκλικά µπαλκόνια, 
• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 

• Ένα (1) πλαστικό τούνελ, 
Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 
Περιγραφή 
Ορθογωνική ηµικυκλική πλατφόρµα µε µονόριχτη σκεπή 
Η πλατφόρµααποτελείται από: 

• Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 85Χ85mm, 

• Μία (1) πλατφόρµαπου αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 
85Χ85mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετηµένο υπό κλίση, κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. 

• ∆ύο καµπύλα σκαλοπάτια από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις δοκούς που προσαρµόζονται 
αυτά τοποθετούνται µεταλλικές χειρολαβές εισόδου σχήµατος Π Φ26. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από πτώση 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.  
Ορθογωνική ηµικυκλική πλατφόρµα 
Η πλατφόρµααποτελείται από: 

• Πέντε (5) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 85Χ85mm, 

• Μία (1) πλατφόρµαπου αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 
85Χ85mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από πτώση 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.  
Καµπύλο µπαλκόνι µε διάτρητη λαµαρίνα. 
Το µπαλκόνι αποτελείται από : 

• Μία (1) ηµικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 

• Ένα (1) πάτωµα από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό δάπεδο, 

• Ένα (1) ηµικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm µε επικάλυψη από φύλλο διάτρητης 
λαµαρίνας. 

Το µεταλλικό µπαλκόνι προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Όλες οι 
ακµές έχουν στρογγυλοποιηµένες άκρες. Όλες οι προεξέχουσες βίδες σφραγίζονται µε τάπα 
πολυπροπυλενίου (PP). 
Ανοξείδωτη τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος της. Η επιφάνεια κύλισης 
κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχµηρές άκρες ή γωνίες. 
Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης µε µορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 
Πλαστικό τούνελ. 
Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δοµηµένου τοιχώµατος ο οποίος 
προσαρµόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρµας µε τη χρήση φραγµάτων από κόντρα πλακέ 
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θαλάσσης. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυµατοειδής εξωτερικά 
και λείος εσωτερικά. 
Καρεκλάκι 
Το καρεκλάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετείται στην πλατφόρµα µε σκεπή. 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176.Το 
όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια 
µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, 
οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

ΤΙΜΗ: 3.800,00€/ΤΕΜ.  

 

ΑΡΘΡΟ: 2.16   ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΡΙΛΙΖΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 5,60µ., πλάτος 3,30µ., ύψος 3,25µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 9,60µ. χ 6,10µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,30µ., ηλικιακή οµάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα µε τετράριχτη σκεπή, 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή, 

• ∆ύο (2) τσουλήθρες ,µία για 1,30m και µία για 1,00 ύψος πτώσης, 

• Καµπύλη ράµπα ανάβασης  

• Μία σκάλα ανάβασης, 

• Ένα πάνελ δραστηριοτήτων τρίλιζα 

Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα καθρεφτισµένης σύνδεσης. 
Περιγραφή 
Τετράγωνη πλατφόρµα µε τετράριχτη σκεπή 
Η πλατφόρµα αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινες επικόλλητες κολώνες διατοµής  100x100mm, ένα 
περιµετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ100mm ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µε αντιολισθητικό 
δάπεδο. 
 Στην ελεύθερη πλευρά της πλατφόρµας προσαρµόζεται φράγµα προστασίας πτώσεων από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
Η τετράριχτη στέγη µορφής φύλλα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm 
τοποθετηµένα υπό κατάλληλη κλίση . 
Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 
Η πλατφόρµα αποτελείται από: 
-Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm, 
-Μία (1) πλατφόρµα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο µε ξυλοδοκούς διατοµής 
100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης µ αντιολισθητικό δάπεδο. 
-Η µια κολώνα της πλατφόρµας είναι υπερυψωµένη και φέρει διακοσµητικό από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία από πτώση 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.   
Μεταλλικές τσουλήθρες 
Οι τσουλήθρες είναι ευθείες χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος τους. Η επιφάνεια κύλισης 
κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχµηρές άκρες ή γωνίες. 
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Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτουν πλευρική προστασία και προστατευτική 
εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 
Καµπύλη ράµπα ανάβασης  
Η ράµπα αποτελείται από : 
-Ένα (1) καµπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατοµής 60Χ40mm, 
-∆ώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατοµής 95Χ35mm, 
-Ένα (1) πολύκλωνο συρµατόσχοινο επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο διαµέτρου Φ16mm. 
Η καµπύλη ράµπα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Στην είσοδο 
προς την πλατφόρµα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 
πάνω στην οποία προσαρµόζεται το σχοινί αλλά και πλευρικές χειρολαβές.   
Σκάλα ανάβασης 
Η σκάλα αποτελείται από : 
-∆ύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατοµής 100Χ100mm. 
-∆ύο (2) πλαϊνούς βαθµιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατοµής 200Χ45mm. 
-Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατοµής 180Χ45mm 
-∆ύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατοµής 90Χ45mm. 
-Η σκάλα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Τα σκαλοπάτια έχουν 
ίσες αποστάσεις µεταξύ τους και είναι σταθεροποιηµένα οριζόντια. Στο πίσω µέρος των 
σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή 
λειτουργεί και ως προστατευτική µπάρα για την αποφυγή πτώσεων. 
Ένα πάνελ δραστηριοτήτων 
Στην ελεύθερη πλευρά της πλατφόρµας χωρίς σκεπή και στο επίπεδο του εδάφους προσαρµόζεται 
ένα πάνελ δραστηριοτήτων αριθµητήριο µε κατάλληλη χειρολαβή για την προσέγγιση και από άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες. 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176.Το 
όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια 
µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιµετρικά, 
οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 3.900,00€/ΤΕΜ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.17ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 2,30µ., πλάτος 0,90µ., ύψος 1,15µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 5,30µ. χ 3,90µ., µέγιστο ύψος πτώσης 0,25µ., ηλικιακή οµάδα από 3 ετών. 

Περιγραφή 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από τριών ετών και άνω, οι δραστηριότητες που 
προσφέρει είναι η ισορροπία, ενώ µπορεί να γίνει χρήση από ένα παιδί κάθε φορά. 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 διατοµής 95 x 95 x 1150 mm., οι οριζόντιοι δοκοί έχουν διαστάσεις 58 x 120 x  790 
mm. Για την επιπλέον στήριξη της κατασκευής τοποθετούνται κολώνες διαστάσεων 95 x 95 mm υπό 
γωνία. 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. 
Υλικά 
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Τα ξύλινα µέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. 
Σχεδιάζονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η 
συσσώρευση νερού. 
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται για την βαφή είναι µη τοξικά χωρίς  να περιέχουν 
βαρέα µέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες.  
Όλοι οι µεταλλικοί σύνδεσµοι είναι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση. 
Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιµοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά µη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176για τους εξοπλισµούς παιδότοπων 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας  

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 900,00€/ΤΕΜ. 

ΑΡΘΡΟ: 2.18   ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΕΞΕ∆ΡΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: µήκος 3,60µ., πλάτος 0,85µ., ύψος 3,05µ., απαιτούµενος χώρος 
ασφαλείας 6,80µ. χ 3,85µ., µέγιστο ύψος πτώσης 1,00µ., ηλικιακή οµάδα από 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) καµπύλη αναρριχητική σκάλα 

• Μία (1) µεταλλική πλατφόρµα 
• Μία (1) µεταλλική τσουλήθρα 

Περιγραφή 
 Η αναρριχητική σκάλα κατασκευάζεται από δύο χαλύβδινες σωλήνες Φ26 µε καµπύλα σκαλοπάτια 
και χειρολαβές ίδια διατοµής. Η µεταλλική πλατφόρµα είναι από αντιολισθητική λαµαρίνα τύπου 
«κριθαράκι» και στηρίζεται σε τέσσερα µεταλλικά υποστυλώµατα Φ76. Στις ελεύθερες πλευρές της 
προσαρµόζονται φράγµατα ασφαλείας από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στην ίδια ευθεία µε την 
αναρριχητική σκάλα προσαρµόζεται η τσουλήθρα , η οποία κατασκευάζεται από ανοξείδωτη 
λαµαρίνα πάχους 1mm µε πλαϊνά προστατευτικά φράγµατα από κόντρα πλακέ θαλάσσης . 
Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

• Πρότυπο ΕΝ 1176 για τους εξοπλισµούς Παιδότοπων, 

• Σύστηµα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, 

• Σύστηµα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

ΤΙΜΗ: 1.800,00€/ΤΕΜ. 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.19ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ 

Το παγκάκι αποτελείται από : 
• ∆ύο (2) βάσεις στήριξης 
• Πέντε (5) ξύλινες δοκούς 

 Περιγραφή 
Το παγκάκι θα στηρίζεται σε δύο βάσεις από σιδηροδοκό UPN 50χ25mm διαµορφωµένο σε σχήµα 
Γ.Η κάθε βάση εδράζεται σε δύο πόδια από κοιλοδοκό 50χ50χ2,5 mm τοποθετηµένα κάθετα στη 
µεταλλική βάση. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται πέντε ξύλα, τρία για κάθισµα και δύο για πλάτη, από 
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Αλπικό ξύλο πεύκου. Μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε στέρεη βάση µε µεταλλικά βύσµατα ή 
εγκιβωτισθούν οι βάσεις του σε σκυρόδεµα.Η µεταλλική βάση είναι ασταρωµένη και βαµµένη και τα 
ξύλινα µέρη είναι εµποτισµένα µε βερνίκια υψηλής αντοχής. 
ΤΙΜΗ: 180,00€/ΤΕΜ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.20ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΞΥΛΟ 

Κάδος απορριµµάτων ύψους 90εκ. και διαµέτρου 40εκ. 
Μεταλλικό πλαίσιο βαριάς κατασκευής µε µια βάση στήριξης στο έδαφος από σιδηροσωλήνα Φ50.  
Επένδυση από ξυλεία αρκτικού τύπου µε επίστρωση ειδικού βερνικιού και εσωτερικό µεταλλικό 
κάδο. 
ΤΙΜΗ: 160,00€/ΤΕΜ. 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.21ΒΡΥΣΗ 

Η βρύση απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το µηχανισµό της βρύσης και ένα διακοσµητικό 
πάνελ σε σχήµα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας διατοµής Φ60mm, φέρει στο κάτω τµήµα του 
βάση µεταλλική από σωλήνα ίδιας διατοµής, η οποία να καταλήγει σε µεταλλικό χαλυβδοέλασµα, 
διατοµής 80x80mm και πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης γίνεται µέσω του χαλυβδοελάσµατος, 
το οποίο να φέρει τέσσερις τρύπες Φ12mm για το βίδωµα αυτού σε µπετόν απευθείας ή πάκτωση 
σε χώµα µε την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. Στο άνω µέρος ο κεντρικός 
σωλήνας σχηµατίζει καµπύλη 900 και να καταλήγει από Φ60 σε Φ200. Στο τελείωµα της συστολής  
βιδώνεται διακοσµητικό πανέλο διαστάσεων 465Χ500mm, από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
12mm. Ο µηχανισµός της βρύσης αποτελείται από ρυθµιζόµενο έµβολο µε ρυθµιζόµενη διάρκεια 
ροής και αυτόµατου κλεισίµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε ειδικά σχεδιασµένο µηχανισµό ελατηρίου 
που βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση ενεργοποιείται µε την πίεση του εµβόλου. Η 
είσοδος του νερού γίνεται µέσω πλαστικού σωλήνα. 

ΤΙΜΗ:280,00€/ΤΕΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.22∆άπεδο πάχους 50mmµε EPDM 

Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 500 mm 
Πλάτος: 500 mm 
Πάχος: 50 mm 
 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm , 
πάχους 50mm. 
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, βαµµένο ανακυκλωµένο EPDM κατά την παραγωγή, ώστε 
να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές θα είναι ελαφρώς 
στρογγυλευµένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρµογή συνδετικών 
πείρων, προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσµολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια 
κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 
υδάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόµενου στην µελέτη ύψους πτώσης 
(1500mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποίησης συµµόρφωσης 
κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018&ΕΝ71-3, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για το 
σκοπό αυτό καθώς και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 επί ποινή αποκλεισµού. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης,επί ποινή αποκλεισµού,από Αντίγραφο Φύλλου 
Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγµατοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, 
σχετικά µε την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες 
και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως 
ισχύει. 

ΤΙΜΗ: 47,00€/m2 

 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.23    ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ  

Συνθετικός χλοοτάπητας πράσινου χρώµατος µε ίνες πολυαιθυλενίου decitex τουλάχιστον 7700, µε 
ύψος πέλους 22 mm. Ο αριθµός ραφών ανά τ.µ. είναι τουλάχιστον 24.150. Ο συνθετικός 
χλοοτάπητας έχει συνολικό βάρος τουλάχιστον 1540 gr/m2. Το υπόστρωµα του χλοοτάπητα θα είναι 
από πολυουρεθάνη επί ποινή αποκλεισµού.  
Τα ρολά πλάτους 400εκ. (+-20εκ.), αφού απλωθούν θα συγκοληθούν στις ενώσεις µε ειδικές ταινίες 
πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται 
άρρηκτη σύνδεση µεταξύ τους. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή 
τους να απλωθούν και να τεντωθούν αποκλειστικά µε ειδικά µηχανικά εργαλεία ώστε να µην 
παρουσιάζουν ανωµαλίες ή σκαλοπάτια στον χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις.  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO9001. Έκθεση δοκιµών 
για την µετανάστευση ορισµένων στοιχείων σύµφωνα µε το ΕΝ 71-03 και Έκθεση δοκιµών για τον 
ποσοτικό προσδιορισµό των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων. 

ΤΙΜΗ: 30,00€/m2 

ΑΡΘΡΟ: 2.24    ΑΜΜΟΣ Ή ΒΟΤΣΑΛΟ     

Η άµµος ή βότσαλο που θα χρησιµοποιηθεί  ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασµών και 
προστασίας από πτώση δεν περιέχει σωµατίδια λάσπης ή αργίλου σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ1176 . 

Η διατοµή της άµµου θα είναι από 0,20mm έως 8,00mm (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1176) .  Το 
µέγεθος κόκκου θα µπορεί να ταυτοποιηθεί  µε δοκιµή κοσκινίσµατος κατά ΕΝ933-1 (∆οκιµές 
προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – 
Κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδος. Ο συντελεστής οµοιοµορφίας θα 
είναι <3.     

Το υλικό θα  επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε θα σφραγίζεται το έδαφος από µη 
υδατοπερατά υλικά. ∆εν θα χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης και θα απαιτεί ελάχιστη 
συντήρηση. 

ΤΙΜΗ: 80,00€/m3 
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ΑΡΘΡΟ: 2.25    ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ    

Κατασκευή χώρου πρασίνου – παρτέρι,  µε χαµηλή περίφραξη 0,60µ.   

Εντός του χώρου θα φυτευτούν τουλάχιστον 10 είδη εδώδιµων φυτών και σε σύνολο περίπου 50 
φυτά.  Τα φυτά αυτά ενδεικτικά θα είναι: βασιλικός, µέντα, δεντρολίβανο, λεβάντα, δάφνη, ρίγανη, 
θυµάρι, απήγανος κ.α. Το κάθε φυτό θα  έχει µικρή πινακίδα στην Ελληνική και Λατινική του 
ονοµασία. 

Το παρτέρι θα χρησιµοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τα σχολεία και τους επισκέπτες.  
Θα διαθέτει ειδικό φυτόχωµα για την ευδοκίµηση των αρωµατικών φυτών καθώς και αυτόµατο 
πότισµα µε το κατάλληλο αρδευτικό σύστηµα. 

Ο χώρος του παρτεριού θα είναι περίπου 45,00m2 . 

ΤΙΜΗ: 2.000,00€/m3 

ΑΡΘΡΟ: 2.26   ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ     

Ειδική πινακίδα µε τα στοιχεία του Προγράµµατος χρηµατοδότησης, εύλογου µεγέθους, µόνιµα και 
σταθερά τοποθετηµένη και µε τρόπο που δεν παρεµποδίζει την διέλευση. 
Κατασκευασµένη από αλουµίνιο, πάχους 3mm. 
ΤΙΜΗ: 300,00€/ΤΕΜ. 
 
ΑΡΘΡΟ: 2.27    ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ     

Θα πραγµατοποιηθεί µε µέριµνα του αναδόχου Έλεγχος των παιδικών χαρών από διαπιστευµένο 
φορέα πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την κατάστασης του χώρου, του εξοπλισµού και 
της οργάνωσης των παιδικών χαρών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας και των 
σχετικών διεθνών προτύπων. Πιο συγκεκριµένα θα γίνει έλεγχος πιστοποιητικών, εγχειριδίων 
εξοπλισµών, επιφανειών πτώσης κλπ σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφαλείας που 
ίσχυαν κατά τον χρόνο εγκατάστασης του εξοπλισµού. 
Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος παιχνιδιών και θα συνταχθεί Έκθεση Ελέγχου . 
ΤΙΜΗ: 300,00€/ΤΕΜ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

2.1 Παιχνίδι ελατηρίου Α’ ΤΕΜ 1  1 400,00€ 400,00€ 

2.2 Παιχνίδι ελατηρίου Β’ ΤΕΜ 1  1 400,00€ 400,00€ 

2.3 Παιχνίδι ελατηρίου Γ’ ΤΕΜ 1 1 2 400,00€ 800,00€ 

2.4 Παιχνίδι ελατηρίου ∆’ ΤΕΜ 1 1 2 400,00€ 800,00€ 

2.5 Παιχνίδι ελατηρίου Ε’ ΤΕΜ 1  1 580,00€ 580,00€ 

2.6 Τραµπάλα ξύλινη 2Θ ΤΕΜ 1 1 2 350,00€ 700,00€ 

2.7 Τραµπάλα ελατηρίου 4Θ  ΤΕΜ 1  1 900,00€ 900,00€ 

2.8 Κούνια ξύλινη διθέσια νηπίων µε µεταλλική οριζόντια δοκό ΤΕΜ 1  1 1.000,00€ 1.000,00€ 

2.9 
Κούνια ξύλινη τετραθέσια µικτή (2π+2ν) µε µεταλλική 

οριζόντια δοκό ΤΕΜ 
 1 1 1.500,00€ 1.500,00€ 

2.10 Κούνια ξύλινη φωλιά µε µεταλλική οριζόντια δοκό ΤΕΜ 1  1 2.400,00€ 2.400,00€ 

2.11 Ανοξείδωτο πολυσύνθετο όργανο ΤΕΜ 1  1 7.690,00€ 7.690,00€ 

2.12 Σπιτάκι νηπίων ΤΕΜ 1  1 2.600,00€ 2.600,00€ 

2.13 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε πύργους, τούνελ και τσουλήθρα ΤΕΜ 1  1 5.200,00€ 5.200,00€ 

2.14 Ξύλινο σύνθετο µε πύργο, αναρρίχηση και τσουλήθρες ΤΕΜ 1  1 3.000,00€ 3.000,00€ 

2.15 Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε τούνελ και τσουλήθρα ΤΕΜ 1  1 3.800,00€ 3.800,00€ 

2.16 Ξύλινη σύνθετο µε αναρρίχηση, τρίλιζα και τσουλήθρες ΤΕΜ  1 1 3.900,00€ 3.900,00€ 

2.17 Ξύλινη κινητή γέφυρα ισορροπίας ΤΕΜ 1  1 900,00€ 900,00€ 

2.18 Μεταλλική τσουλήθρα µε εξέδρα ΤΕΜ 1  1 1.800,00€ 1.800,00€ 

2.19 Παγκάκι ξύλινο ΤΕΜ 12 4 16 180,00€ 2.880,00€ 

2.20 Κάδος απορριµµάτων µέταλλο - ξύλο ΤΕΜ 8 2 10 160,00€ 1.600,00€ 

2.21 Βρύση ΤΕΜ 2 1 3 280,00€ 840,00€ 

2.22 ∆άπεδο 50mm µε EPDM M2 350,00  350,00 47,00€ 16.450,00€ 

2.23 Συνθετικός χλοοτάπητας M2 300,00  300,00 30,00€ 9.000,00€ 

2.24 Άµµος ή Βότσαλο M3 100,00  100,00 80,00€ 8.000,00€ 

2.25 Παρτέρι αρωµατικών φυτών M3 1  1 2.000,00€ 2.000,00€ 

2.26 Πινακίδα πληροφοριών προγράµµατος χρηµατοδότησης ΤΕΜ 2 1 3 300,00€ 900,00€ 

2.27 Έλεγχος παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα ΤΕΜ 1 1 2 300,00€ 600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 80.640,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 19.353,60€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.993,60€ 
 

 

                           Στυλίδα 05/05/2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο αν.Προϊστάµενος Τµηµ. Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α. 

 

ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γεωπόνος ΠΕ 

 

Στυλίδα :  05/   05/2020 

    Ο Συντάξας 

Πανάγος Αθανάσιος 

Γεωπόνος ΤΕ 
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