
1 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

  
Ταχ. Διεύθυνση: 
 

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα 
151 24 Μαρούσι 

Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000 
Πληροφορίες:: Κοτρώτσιου Στεργιανή 
Τηλέφωνο:  213-20.38.096 
E-mail: skotrotsiou@maroussi.gr  

 
 

 

   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 
201.611,44ευρώ. 

Εκτιμώμενη    αξία    σύμβασης  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 
249.998,19ευρώ. 

Αρ.Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 180005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



2 

 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 8 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..................................................................................................................... 10 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .................................................................................................................................................... 11 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .................................................................................................... 11 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................................................................12 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................................................................................................................................... 12 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .............................................................................................................................. 12 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................... 12 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................... 12 
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................ 13 
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 13 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ......................................................................................................... 14 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................... 14 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 14 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 15 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 16 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 19 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 19 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 20 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 20 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία .......................................................................................... 20 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 21 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................21 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ......................................................................22 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 27 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 27 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 27 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 27 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 28 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 31 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής .......................................................................................................................................31 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά ......................................................................................................................................................31 

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

προσφορών .............................................................................................................................................................. 36 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 37 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 37 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................39 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 39 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 39 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 39 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 41 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 42 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ................................................................ 44 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 46 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................48 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ............................................................................................................................... 48 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



3 

 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 48 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 49 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 49 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 50 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 50 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................52 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 52 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 52 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 54 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ............................................................................................................................... 55 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....................................................................................................................56 

6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 56 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 56 
6.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ........................... 57 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................... 57 
6.5  ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 58 
6.6  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ...................................................................................................................... 58 
6.7  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ...................................................................................................................................... 58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................59 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ) ......................................................................................................................................................................... 59 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................................................................. 119 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΕΕΕΣ ................................................................................................................................................ 121 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



 

 

 

 

4 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090312495 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 9 & Δημητρίου Μόσχα 

Πόλη Μαρούσι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15124 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 301 

Τηλέφωνο 213-2038000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) skotrotsiou@maroussi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, 

θέματα δικαιολογητικών, κλπ:  Τμ. 

Προμηθειών Κοτρώτσιου Στεργιανή τηλ: 
213.2038.096, email: skotrotsiou 

@maroussi.gr  

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των , κλπ: 

Τμήμα Περ.Σχεδιασμού), Aρμόδιος 

υπάλληλος: Μπρεκουλάκης Σπύρος τηλ.: 

213.20.38.111, email: 

sbrekoulakis@maroussi.gr 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι    Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και 

ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι  το Ελληνικό όπως αναλύεται στη παράγραφο 1.4. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.maroussi.gr  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 

συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αμαρουσίου . Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 35.7135.004 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους  2022  του Φορέα. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης   είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 

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

συμβάσεων (CPV) 37535200-9 και συμπληρωματικού CPV 44112200-0, 34928400-2,34991000-0 

Τα υπό προμήθεια είδη με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΡΟΥΣΙΟΥ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΕΜ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 37535200-9 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 
 

ΤΕΜ. 1,00 19.400,00 19.400,00 

2 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ 

ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

 
ΤΕΜ. 1,00 14.500,00 14.500,00 

3 37535200-9 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΕΜ. 1,00 8.400,00 8.400,00 

4 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΤΑΡΙΑ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – ΣΤΥΛΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ – ΟΡΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

 

ΤΕΜ. 1,00 12.100,00 12.100,00 

5 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ [HPL] 

 

 

ΤΕΜ. 1,00 9.700,00 9.700,00 
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6 37535200-9 

ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ (1 ΠΑΙΔΙΩΝ) (2 ΝΗΠΙΩΝ) 

ΞΥΛΙΝΗ 

 
ΤΕΜ. 1,00 2.120,00 2.120,00 

7 37535200-9 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 
ΤΕΜ. 4,00 770,00 3.080,00 

8 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ. 3,00 950,00 2.850,00 

9 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜ. 1,00 1.450,00 1.450,00 

10 
44112200-

0 

ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ  (ΣΥΜΠ. ΥΠΟΒ. 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 166,25 173,00 28.761,25 

11 
44112200-

0 

ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.2250ΜΜ  (ΣΥΜΠ. ΥΠΟΒ. 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 90,00 195,00 17.550,00 

12 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 274,63 92,00 25.265,96 

13 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1800ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 37,58 108,00 4.058,64 

14 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ 

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 30,51 104,50 3.188,30 

15 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ 

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1800ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 4,18 120,50 503,69 

16 
44112200-

0 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 970,40 34,00 32.993,60 

17 
34928400-

2 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 4,00 575,00 2.300,00 

18 
34928400-

2 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ 

ΧΑΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ 
ΤΕΜ. 1,00 650,00 650,00 

19 
34928400-

2 

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ HPL 

 
ΤΕΜ. 4,00 1.950,00 7.800,00 

20 
34928400-

2 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ 

ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 
Μ.Μ.. 12,00 130,00 1.560,00 

21 
34928400-

2 

ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 
ΤΕΜ. 1,00 380,00 380,00 
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22 
34991000-

0 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΕΝΔΕΙΚΤ. 25W) ΣΕ 

ΚΩΝΙΚΟ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ 
 

ΤΕΜ. 2,00 1.500,00 3.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
201.611,44 

 

 ΦΠΑ 24% 48.386,75 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 249.998,19 

 

 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των προς προμήθεια 

ειδών  και όχι μόνο  για μέρος αυτών ή για μία ομάδα γιατί ,με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η ενιαία 
αναβάθμιση του συνόλου των παιδικών χαρών, δηλαδή για να προχωράει παράλληλα η ανακαίνιση των 

παιδικών χαρών και να ολοκληρωθεί το έργο πιο σύντομα και πιο ολοκληρωμένα. 

Το συνολικό ποσό προσφοράς του προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει (επί ποινή απόρριψης) το 

αντίστοιχο συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Όμως, η τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά που 

αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή. 

 

Η ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι ανάδοχοι των ειδών ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την 

ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 Η παρακολούθηση- επίβλεψη της σύμβασης σε περίπτωση περισσότερων αναδόχων θα καθίστατο 

ουσιωδώς δυσχερέστερη. 

Η εκτέλεση της σύμβασης από διαφορετικούς αναδόχους  θα ήταν πιο δύσκολη από τεχνικής άποψης. 

 

Το αντικείμενο των προμηθειών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο προμηθειών οι 

οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους  και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις 

υλοποίηση της σύμβασης,  η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα. Τυχόν υποδιαίρεση της 

σύμβασης θα έθετε σε διακινδύνευση την ορθή αποτελεσματική και προσήκουσα εκτέλεση αυτής. Επίσης 

με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι  ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να 

κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων 

υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση 

για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που 

αναγράφονται στον προϋπολογισμό. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού  σε κάθε 
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στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και  η αναθέτουσα αρχή δε 

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 201.611,44 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 249.998,19€)   

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6)   μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη σχετική 

μελέτη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

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

βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής . 

 

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 ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 324-337 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
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τομέα», 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’ εξουσιοδότηση  

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

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». (Δεν εφαρμόζεται για συμβάσεις 

με εκτιμώμενη αξία κάτω του 1.000.000 ευρώ.) 

 τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 

 την υπ’ αριθμ. 3/2013 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, «Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμηθειών 

των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων 

και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

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

 της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)  

 της με αρ. 64233(Β’ 2453./09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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. 4314/2014 (Α’ 265) «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»  

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



 

 

 

 

10 

 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

 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.  

 Την με αριθ. πρωτ. 100166/13-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης 

και τη δέσμευση - διάθεση ποσού ύψους 249.998,19€ στον Κ.Α.: 35-7135.004 της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών» και αριθμό καταχώρισης στα λογιστικά βιβλία 

1071 Β . 

 Την υπ’αριθμ. 684/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης   των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 

κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών» 

 Την υπ’αριθμ. 679/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων προμηθειών του N.4412/2016 (ΑΔΑ: ΨΒΟ2ΩΨ9-4ΧΒ). 

 Την με αριθμό 5/2022  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης  

αρμοδιοτήτων. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  05/01/2023 και ώρα  15:00 . 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 
180005 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί εφάπαξ στον ελληνικό Τύπο σε μία ημερήσια και μία 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

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

(URL):   www.maroussi.gr. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη αρχικών και τυχόν επαναληπτικών δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα,  επιμερίζεται η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, 

αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. 

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 τους,  

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. 
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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,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η  Προκήρυξη της Σύμβασης , 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το συμφωνητικό με τα Παραρτήματά του. 

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.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται 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 περιπτώσεις: 

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

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 

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

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 

προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 

τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 

φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 

αναθέτουσα αρχή. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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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 προσφορών, 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα 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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
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με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

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

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό 

που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 201.611,44€ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση 

συμμετοχής είναι  4.032,23 €. 

 

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, συνολικά δηλαδή για τουλάχιστον 9 μήνες από 

την  επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8  γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 

το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
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παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

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

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

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: 

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  

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 στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

 

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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



 

 

 

 

18 

 

2.2.3.3 Δεν εφαρμόζεται, διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

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

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο 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 (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται, διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 
 

2.2.3.6. 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. 
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2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

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 Υλικού. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να αποδείξουν   ότι διαθέτουν όλες τις τεχνικές και επαγγελματικές 

ικανότητες όπως αυτές εξειδικεύονται στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς . 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, σχετικά με την κατασκευή ή εμπορία, τοποθέτηση και τεχνική 

υποστήριξη εξοπλισμού παιδικών χαρών, ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, χυτών δαπέδων και αστικού 

εξοπλισμού. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται , επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων 
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 

ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση 

των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-

2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε).  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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 αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

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

στηρίζονται.   

 Ειδικά,αν η σύμβαση είναι μικτή και έχει και τμήμα παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά στα κριτήρια 

επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 

εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



 

 

 

 

21 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
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 δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων 

με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
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και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
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προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

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 ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή 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 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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. 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 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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 

υποβολή του. 

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, 
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β) για την παράγραφο  2.2.3.2 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 του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε,                                                                                                                    

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ,  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 

σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5  Δεν εφαρμόζεται, διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

 

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 
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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. 

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 

άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:. Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο. ( Έχει περιληφθεί ότι απαιτείται  στη τεχνική προσφορά). 

Β.5. Για την απόδειξη των προτύπων της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να 

προσκομίσουν κάποιο έγγραφο. ( Έχει περιληφθεί ότι απαιτείται  στη τεχνική προσφορά). 

 

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

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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 του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
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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 καταλόγους 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. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 

τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 

διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 

να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 

σύμβαση.  
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 Σε περίπτωση  συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 

εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή 

επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης 

που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11. 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 δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει   

τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής . 

  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

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

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233(Β’ 

2453./09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

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

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

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

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

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

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

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
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λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική προσφορά προμηθευτή) σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.3.2.  

Επιπλέον εκτός από την ειδική φόρμα του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην οικονομική 

προσφορά του, το σχετικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, σε μορφή 

pdf, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του 

συμπληρωμένου από τον προσφέρων εντύπου οικονομικής προσφοράς, υπερισχύει το υποβληθέν και 

ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προφοράς.  

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

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

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του μέρους IV του ΕΕΕΣ περιορίζονται 

αποκλειστικά στο «α.Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»  και δεν χρήζει συμπλήρωσης το 

υπόλοιπο μέρος. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  I της 

Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα.  

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική προσφορά προμηθευτή) καθώς και άλλα στοιχεία 

που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(σχετική μελέτη του Δήμου) περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. 
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Πιο συγκεκριμένα μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά και 

τα ακόλουθα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού:  

 

1. Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176  και 

να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα κατά την υποβολή της προσφοράς, επί 
ποινή αποκλεισμού. 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας  που θέτουν σε 

κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με 

το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ1176. 
Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ1176 περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με 

την ασφάλεια των εξοπλισμών και θα πρέπει να προσκομιστεί  με την κατάθεση της προσφοράς, ήτοι εντός 

του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

2.  Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177 και 

αναφοράς ελέγχου ΕΝ71-3. Συγκεκριμένα: 

 

- Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ1177+AC:2019 και την ΚΥΑ 91808/2020 και να 

φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα, καθώς και έκθεση αποτελεσμάτων 
χημικής ανάλυσης και αναφορά ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 για δείγμα πλακιδίου οιουδήποτε 

πάχους και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφορά ελέγχου για περιεκτικότητα σε 

πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU)) για 

δείγμα πλακιδίου οιουδήποτε πάχους. Τα ανωτέρω προσκομίζονται με την τεχνική προσφορά, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Η έκθεση αποτελεσμάτων κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 και η έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για 

περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ 

(EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) θα αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM) του υλικού διάστρωσης που 

έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020) 

οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της 
συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο 

αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

- Όπου ως επιφάνειες προστασίας από πτώση προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί χυτά δάπεδα ασφαλείας 

(οιουδήποτε πάχους), θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-1:2017, 

ΕΝ1177+AC:2019 και την ΚΥΑ 91808/2020  και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα 

πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφορά 

ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR (οιουδήποτε πάχους) 

και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφορά ελέγχου για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς 

υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU)) για δείγμα χυτού 
δαπέδου οιουδήποτε πάχους. Τα εν λόγω πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ελέγχου, εκθέσεις αποτελεσμάτων 

πρέπει να  προέρχονται από έγκριτα και διαπιστευμένα εργαστήρια και φορείς πιστοποίησης για τον 

σκοπό αυτό και θα προσκομίζονται με την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.. 

 

Η έκθεση αποτελεσμάτων κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 και η έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για 

περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ 

(EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) θα αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM) του υλικού διάστρωσης που 

έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020) 
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οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της 

συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο 

αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

3. Ο προμηθευτής/συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, σχετικά με την κατασκευή ή εμπορία, τοποθέτηση και τεχνική 

υποστήριξη εξοπλισμού παιδικών χαρών, ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, χυτών δαπέδων και αστικού 

εξοπλισμού. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται , επί ποινή αποκλεισμού. 

 

4. Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί 
ποινή αποκλεισμού)  που να δηλώνει ότι: Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα  σημαίνεται ευκρινώς με, 

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. 

 

5.Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί 
ποινή αποκλεισμού) ότι για κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται, θα παραδίδονται από τον 

κατασκευαστή/προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 

 

6. Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί 
ποινή αποκλεισμού) με την οποία θα δηλώνει τον/τους αρμόδιο/αρμόδιους που θα αναλάβουν την 

τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών και ο οποίος / οι οποίοι  θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένος/πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018,  σχετικά με την 

τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων 
(συμπ. των χυτών δαπέδων) και να προσκομίζεται το εν λόγω πιστοποιητικό κατά την κατάθεση της 

προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού.   

 

7. Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί 

ποινή αποκλεισμού) ότι θα δύναται να προμηθεύει τα επί μέρους ανταλλακτικά έτσι ώστε τα όργανα να 

συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές  ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 

931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του 

παιδότοπου καθ΄ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Η εν 
λόγω συντήρηση και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν προκύψει δεν καλύπτεται 

από την παρούσα σύμβαση. 

 

8. Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί 

ποινή αποκλεισμού) ότι σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει τα αναγραφόμενα στην 

παράγραφο 2.3. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ»  των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της σχετικής μελέτης. 

 

9. Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) με 

την προσφορά του λεπτομερή περιγραφή και Τεχνικά έντυπα (prospectus) με απεικόνιση. Σε κάθε ένα από 

τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο 

κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο έτσι ώστε να 

μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.  
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Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής,  

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος,  

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 

εργοστασίου μας». 

 

10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να τηρήσει για όλα τα όργανα παιδικών χαρών τις 

απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του 
ΥΠΕΣ.  

 

11. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται  πλήρως με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους λοιπούς όρους. 

 

12. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προμηθευόμενα είδη μετά την τοποθέτηση τους θα παραδοθούν με 

πιστοποιητικό καταλληλόλητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, τα οποία (πιστοποιητικά) θα εκδοθούν με δαπάνες του αναδόχου. 

 

13. Ο προμηθευτής/συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του 

γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για το HPL, διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του 

υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς. 

 

14. Ο προμηθευτής/συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά για τον 

αποσβεστήρα της τραμπάλας, επί ποινή αποκλεισμού, έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για την 

περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ 

(EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) και αναφορά ελέγχου από επίσημο φορέα που θα επιβεβαιώνει ότι οι 

μετρήσεις της σχετικής προσκομιζόμενης χημικής ανάλυσης είναι εντός των επιτρεπτών ορίων που 
καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU). Σύμφωνα με 

το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020), οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που 

διενεργούνται για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων 

προϊόντων πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

15. Ο προμηθευτής / συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού με 

την προσφορά,  βεβαίωση επίσκεψης του χώρου  των παιδικών χαρών, η οποία να έχει πραγματοποιθεί 3 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το αποδεικτικό επίσκεψης θα 

περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς. 

(Η βεβαίωσης επίσκεψης  θα εκδοθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού σχεδιασμού της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου). 

 
16. Αντίγραφο δελτίου αποστολής, ψηφιακά υπογεγραμμένο, των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το 

Δήμο, καθώς και αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί 

με την τεχνική προσφορά. 
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού και 

δείγματα των ζητούμενων ζητούμενων (εις απλούν και όχι εις διπλούν, για λόγους περιορισμού του όγκου 

των προσκομιζόμενων δειγμάτων), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικών των προμηθευόμενων 

ειδών, 2 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πρωτόκολλο 

του Δήμου. 

Ως  αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και τήρησης των δειγμάτων ορίζεται  το Τμήμα Περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου. 

Τα δείγματα θα αξιολογηθούν στο στάδιο εξέτασης της τεχνικής προσφοράς από την αρμόδια επιτροπή 

του διαγωνισμού. 
Τα δείγματα θα είναι τα παρακάτω (τα οποία θα είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και σε άριστη 

κατάσταση και λειτουργία): 

1. Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95 x 95mm, μήκους τουλάχιστον 200mm. 

2. Δείγμα ολόκληρου ελαστικού  πλακιδίου ασφαλείας  500x500mm με κάτω στρώση από 

ανακυκλωμένο ελαστικό SBR και άνω στρώση από ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια από παρθένου 

φύλλου  EPDM σε πάχη 50mm(47mm+3mm) και 70mm(67mm+3mm), διαφορετικού χρώματος το καθένα. 

3. Δείγμα ολόκληρου ελαστικού  πλακιδίου ασφαλείας  500x500mm με κάτω στρώση από 

ανακυκλωμένο ελαστικό SBR και άνω στρώση από ανακυκλωμένο  EPDM σε πάχη 45mm(35mm+10mm), 

70mm(60mm+10mm), διαφορετικού χρώματος το καθένα. 

4. Δείγμα κολώνας εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς εξαγώνου περίπου 58mm) από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη HDPE πάχους  5mm μήκους τουλάχιστον 

1000mm. 

5. Τμήμα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm μήκους τουλάχιστον 1000mm. 

6. Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm, διαστάσεων τουλάχιστον 200mm χ 200mm. 

7. Δείγμα ολόκληρου κάδου απορρριμμάτων από μορφοποιημένο πολυμερές ανθεκτικό σε χημικά 

(DURAPOL).  

8. Δείγμα ολόκληρου φωτιζόμενου ελατηρίου  LDPE με ενσωματωμένο στον πυρήνα του μηχανισμό 

φωτισμού λαμπτήρων LED, ο οποίος θα ενεργοποιείται με την κίνηση, σε πλήρη λειτουργία. 

9. Tμήμα μεταλλικής περίφραξης, της οποίας τα μεταλλικά μέρη είναι ψυχρά γαλβανισμένα  και 

πλαστικοποιημένα με πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής διαφόρων χρωμάτων και με UV για προστασία του 
χρώματος από τον ήλιο. Μήκος περίφραξης τουλάχιστον 1000mm και θα έχει τουλάχιστον τέσσερα 

χρώματα στις κατακόρυφες δοκούς 80χ20mm , ενώ θα πρέπει να δοθούν και δύο κολώνες 80x80mm 

μήκους τουλάχιστον 1150mm. 

10. Δείγμα του ιστού του φωτιστικού σώματος. Συγκεκριμένα το άνω τμήμα του ιστού, μήκους 

τολάχιστον 1000mm. 

 

Με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε 

συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει 

δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την 
αποδοχή των δειγμάτων. Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισμού βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

 το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 

τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς . 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων 

στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 

ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση 

των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-

2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε). 

 

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

Επειδή οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

Συστήματος όπως περιγράφεται στη παράγράφο 2.4.2.4., επιπλέον εκτός από την ειδική φόρμα του 

συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην οικονομική προσφορά του, το σχετικό έντυπο οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, σε μορφή pdf, συμπληρωμένο και ψηφιακά 

υπογεγραμμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που 

περιλαμβάνει  αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς.  

Σε περίπτωση διαφοροποίησης-ασυμφωνίας του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της 

οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προσφέρων εντύπου οικονομικής προσφοράς 
(λόγω διαφορετικού συντελεστή  στο Φ.Π.Α και λοιπά οικονομικά στοιχεία ή στη μη πλήρη αναγραφή  

όλων των  ποσοτήτων, αδυναμία του συστήματος να δεχθεί το ποσοστό έκπτωσης κ.τ.λ.), υπερισχύει η 

ψηφιακά υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά που υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

διακήρυξης και όχι αυτή που παράγει αυτόματα  το σύστημα. Σε περίπτωση  αδυναμίας του συστήματος 

να δεχθεί το ποσοστό έκπτωσης, τότε η τιμή προσφοράς, με δύο δεκαδικά ψηφία, θα προκύπτει μετά την 

αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για 

το αντίστοιχο  είδος. (όπου προβλέπεται ποσοστό έκπτωσης). 

 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

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 σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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 καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  8 μηνών 

από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

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 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. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 παρατείνουν 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 να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
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δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτημα I. 

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

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

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

Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

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

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 

2023 και ώρα 10:00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Αν η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής 

δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων 

,κώλυμα αυτών κτλ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα την επόμενη  ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία 

αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη 

εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει μέσω της 

επικοινωνίας του συστήματος  όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της 

νέας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 

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

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
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της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

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

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η 

κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 

εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην 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. 

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου  

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

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 

την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων 

υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση 

για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 
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α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

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

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης και στη περίπτωση μόνο που  αυτή έχει εκτιμώμενη αξία άνω του 

1.000.000 ευρώ, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 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 προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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 αρχής, 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

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 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



 

 

 

 

45 

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής) . 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 

Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει 

δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 

προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

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

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
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κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 

παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 

ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 

διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 

εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 

προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

Γ.  Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.3α  του Ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 τεύχος Α’)  : «Όπου στην κείμενη 

νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ή «ΑΕΠΠ», νοείται η «Ενιαία 

Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016». 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
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αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον  ως και 2 μήνες μετά τη λήξη 

της διάρκειας της σύμβασης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά 

είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 

μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Δεν απαιτείται. 

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.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

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

4.3.2 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 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

 

 

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 
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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 συνεργασία. 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 της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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 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, 
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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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή. Ο εν λόγω τρόπος 

πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, όπως την παράδοση 

ολοκληρωμένου τμήματος (παιδικής χαράς). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

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  ύψους 0,1%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση  ύψους 0,02 %   υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ)  Tυχόν  άλλη κράτηση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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 έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας.,με την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου. 
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση 

της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 

της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε (εφόσον χορηγήθηκε) στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 

με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης 

της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας]. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

                                                           
   

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



 

 

 

 

54 

 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις.  

 

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 πρόστιμο πέντε τοις εκατό (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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 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 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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 
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προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 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 Δικαστική 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. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 6 μηνών από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 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 προμηθευτής.  

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. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης καθοριζόμενους χρόνους:  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και 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. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν απαιτούνται. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 
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6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

 Δεν απαιτούνται κατά την παραλαβή. 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Δεν απαιτείται.  

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(επισυνάπτεται η σχετική μελέτη) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΕΕΕΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (επισυνάπτεται η σχετική μελέτη) 

 

              

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2022 

 
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
  ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
249.998,19€ (με ΦΠΑ 24%) 

Κ.Α.  35-7135.004 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου 
για το έτος 2022 

   

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
2022» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: …/2022 

 
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
  ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
249.998,19€ (με ΦΠΑ 24%) 

Κ.Α.  35-7135.004 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαροσίου 
για το έτος 2022 

   

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού συνολικά πέντε παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαροσίου συμπεριλαμβανομένων των οργάνων παιδικής χαράς, των δαπέδων ασφαλείας και λοιπού 

αστικού εξοπλισμού,  με την τοποθέτησή τους στις Παιδικές Χαρές του Δήμου, ώστε να πληροί τις 

προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, 
ΕΝ1177 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 
27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014)  και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. Τα 

νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, 
ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό 

παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία) και θα είναι 

σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της μελέτης. 

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αμαροσίου, ώστε 

οι χώροι αυτοί να συμβάλλουν στην ψυχαγωγία και την αναψυχή των παιδιών.  

Οι χώροι για τις παρεμβάσεις είναι οι παρακάτω: 

1. Παιδική Χαρά στην πλατεία Ηπειρωτών, επί των οδών Σισμανογλίου, Πωγωνίου και Μελανίδη. 

2. Παιδική Χαρά επί των οδών Λακωνίας και Εγνατίας.  

3. Παιδική Χαρά επί των οδών Πάρνηθος και Ελευθερίας. 

4. Παιδική Χαρά στην πλατεία Ξυλούρη, επί των οδών Δάφνης και Μεσογείων. 

5. Παιδική Χαρά επί των οδών Φραγκοκκλησιάς, Εθνάρχου Μακαρίου και Μεσογείων. 

 

1. Παιδική Χαρά στην πλατεία Ηπειρωτών 

 

Η παιδική χαρά στην πλατεία Ηπειρωτών, βρίσκεται επί των οδών Σισμανογλίου, Πωγωνίου και 

Μελανίδη. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση καθώς σε κάποια από 
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τα όργανα έγκειται κίνδυνος παγίδευσης δαχτύλων, υπάρχουν ακατάλληλα δάπεδα ασφαλείας. Στην 

παιδική χαρά θα γίνουν, οι απαραίτητες αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων εξοπλισμών, οργάνων 

και δαπέδων.  

Έπειτα, προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας  
προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων που θα τοποθετηθούν με την 

παρούσα προμήθεια καθώς και των δύο κούνιων που υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση. Επίσης θα 

γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον ευρύτερο άμεσο χώρο περιμετρικά των 

οργάνων και μέχρι το κράσπεδο που διαχωρίζει αυτόν από το περιμετρικό παρτέρι.     
 

 

 

2. Παιδική Χαρά επί των οδών Λακωνίας και Εγνατίας 
 

Η παιδική χαρά επί των οδών Λακωνίας και Εγνατίας, βρίσκεται στην περιοχή Ψαλίδι. Ο 

υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση. ΄Εχει γίνει αποξήλωση του 

σύνθετου οργάνου, ενώ σε κάποια από τα όργανα οι επιφάνειες του εξοπλισμού είναι σε κακή κατάσταση 

καθώς και των δαπέδων ασφαλείας. Στην παιδική χαρά θα γίνουν, οι απαραίτητες αποξηλώσεις του 

παλαιού ακατάλληλου εξοπλισμού και του τμήματος της περίφραξης επί της οδού Λακωνίας. Θα γίνει 

αποξήλωση και επανατοποθέτηση των δύο από τις τρεις κούνιες που βρίσκονται στο χώρο και είναι σε 

καλή κατάσταση. 

Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας προκειμένου να 
καλυφθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων που θα τοποθετηθούν με την παρούσα προμήθεια και 

απαιτείται δάπεδο ασφαλείας καθώς και των δύο κούνιων που υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση, 

ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της παιδικής χαράς θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού 

χλοοτάπητα. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση θεματικής βρύσης, νέας πέργκολας για την 

κάλυψη των αναγκών σκίασης. Τέλος θα γίνει αντικατάσταση τμήματος της υπάρχουσας  περίφραξης 

(πλευρά επί της οδού Λακωνίας) με νέα μεταλλική περίφραξη επενδεδυμένης με πολυαιθυλένιο και της 

αντίστοιχης πόρτας αυτής. Επίσης θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και εξυγίανσης του 

χώρου. 
 

 
 

3. Παιδική Χαρά επί των οδών Πάρνηθος και Ελευθερίας 

 

Η παιδική χαρά βρίσκεται επί των οδών Πάρνηθος και Ελευθερίας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της 

παιδικής χαράς είναι σε καλή κατάσταση (δύο κούνιες, σύνθετο, ελατήρια, τραμπάλα) αλλά τα δάπεδα 

ασφαλείας είναι σε κακή κατάσταση και σε κάποια σημεία έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους με 
αποτέλεσμα ο χώρος πτώσης των οργάνων να μη καλύπτεται πλήρως, επίσης λείπει ένα σύνθετο όργανο. 

Στην παιδική χαρά θα γίνουν οι απαραίτητες αποξηλώσεις των παλαιών ακατάλληλων δαπέδων 

ασφαλείας, γενική διαμόρφωση και εξυγίανση του χώρου. 

Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύνθετου οργάνου και πλακιδίων ασφαλείας 

προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων που ήδη υπάρχουν και απαιτείται 

δάπεδο ασφαλείας (δύο κούνιες, ένα σύνθετο) καθώς και στο νέο σύνθετο που  θα τοποθετηθεί με την 

παρούσα προμήθεια, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της παιδικής χαράς μέχρι την περιμετρική φύτευση θα 

γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα. Τέλος θα γίνει η προμήθεια ενός κάδου 

απορριμμάτων. 
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4. Παιδική Χαρά στην πλατεία Ξυλούρη, επί των οδών Δάφνης και Μεσογείων 

 

Η παιδική χαρά βρίσκεται στην πλατεία Ξυλούρη, επί των οδών Δάφνης και Μεσογείων. Ο 
υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς είναι σε κακή κατάσταση. ΄Εχει γίνει αποξήλωση του 

σύνθετου οργάνου των παλαιών περγκολών και έχουν παραμείνει οι παλιές βάσεις τους από σκυρόδεμα. 

Σε κάποια από τα όργανα οι επιφάνειες του εξοπλισμού είναι σε κακή κατάσταση καθώς και των δαπέδων 

ασφαλείας. Στην παιδική χαρά θα γίνουν, οι απαραίτητες αποξηλώσεις του παλαιού ακατάλληλου 

εξοπλισμού. Θα παραμείνουν οι δύο κούνιες που βρίσκονται στο χώρο και είναι σε καλή κατάσταση. 

Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση νέων οργάνων και χυτού ελαστικού δαπέδου 

ασφαλείας προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων που ήδη υπάρχουν και 

απαιτείται δάπεδο ασφαλείας (δύο κούνιες) καθώς και στα νέα όργανα που  θα τοποθετηθούν με την 

παρούσα προμήθεια και απαιτείται δάπεδο ασφαλείας, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της παιδικής χαράς 

μέχρι την περιμετρική περίφραξη θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα. Επίσης θα 
γίνει προμήθεια και τοποθέτηση θεματικής βρύσης, νέας πέργκολας για την κάλυψη των αναγκών σκίασης 

και οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και εξυγίανσης του χώρου. 

 
 
 

5. Παιδική Χαρά επί των οδών Φραγκοκκλησιάς, Εθνάρχου Μακαρίου και Μεσογείων 

 

Η παιδική χαρά βρίσκεται επί των οδών Φραγκοκκλησιάς, Εθνάρχου Μακαρίου και Μεσογείων. Ο 
υφιστάμενος εξοπλισμός της παιδικής χαράς καθώς και των δαπέδων ασφαλείας είναι σε κακή 

κατάσταση.  Στην παιδική χαρά θα γίνουν, οι απαραίτητες αποξηλώσεις του παλαιού ακατάλληλου 

εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας. 

Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση νέων οργάνων και πλακιδίων ασφαλείας προκειμένου 

να καλυφθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας των νέων οργάνων που  θα τοποθετηθούν με την παρούσα 

προμήθεια και απαιτείται δάπεδο ασφαλείας, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της παιδικής χαράς μέχρι την 

περιμετρική περίφραξη θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα. Επίσης θα γίνει 

προμήθεια και τοποθέτηση θεματικής βρύσης και δύο νέων αυτόνομων φωτιστικών για την κάλυψη των 

αναγκών φωτισμού και την αίσθηση ασφάλειας στην παιδική χαρά. Τέλος θα γίνουν οι απαραίτητες 

εργασίες διαμόρφωσης και εξυγίανσης του χώρου. 

 
 

 

1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
 

Η προσπάθεια αναβάθμισης και ανάπλασης των παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου  

αποσκοπεί στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και λειτουργικότητάς τους. 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. Σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, παιδική χαρά νοείται ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος των ΟΤΑ που προορίζεται για 
ψυχαγωγία ανηλίκων,  χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.  

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

κατάλληλο εξοπλισμό με παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για 

παιχνίδι και ξεκούραση. Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλης υπόβασης δαπέδων ασφαλείας, 

αντίστοιχα, για τους ίδιους λόγους. 
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Οι προαναφερόμενοι χώροι έχουν σχεδιαστεί και θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ1177 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). Συγκεκριμένα:  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 του χώρου που περιλαμβάνεται στην παρούσα 
μελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, όπως: 

 δεν βρίσκονται 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  

 υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο 

κ.λπ.). 

Η αναβάθμιση τους θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την αναβάθμιση της περιοχής ώστε να 

αποτελέσει πόλο έλξης και συνάθροισης όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες. 

 

1.3 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς χώρου αναψυχής 

για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Ο χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για πληθώρα ηλικιακών 

ομάδων, επαρκείς επιφάνειες ασφαλείας από πτώση, καθιστικά σε καίριες θέσεις, τόσο για την ορθή 

επίβλεψη των παιδιών, αλλά και την ανάπαυση των επισκεπτών, κάδους απορριμμάτων φωτιστικά 

σώματα, βρύσες για πόσιμο νερό κλπ. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει μία 

πληθώρα δραστηριοτήτων στους επισκέπτες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές 
ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και 

κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία), ενισχύοντας την ελκυστικότητα της 

περιοχής και βελτιώνοντας το αστικό περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, παρέχοντας 

άνετους, ασφαλείς και αισθητικά αναβαθμισμένους χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης. 

Τα νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, 

ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας και 

δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, 

δημιουργία). 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει πληθώρα δραστηριοτήτων 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων. 
Στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που περιγράφονται αναλυτικά στα 

προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία.  

 

Οι επεμβάσεις που προτείνονται για την ασφαλή και πλήρη ανάπλαση και λειτουργική 

αναβάθμιση της παιδικής χαράς (ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν για κάθε χώρο) είναι οι εξής:  

 επιλογή νέων οργάνων-παιχνιδιών που συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα 
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οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία. 

 Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς και η θέση των 

καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς των παιδιών.  

 Η ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και 

εκπαίδευση. 

 Η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

τραυματισμού. 

 Η κάλυψη των χώρων πτώσης των οργάνων με κατάλληλες επιφάνειες προστασίας πτώσεων. 

 Η τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό, όπου απαιτείται. 

 Η τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων σε σημείο του χώρου, όπου απαιτείται. 

 

1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

1. Παιδική Χαρά στην πλατεία Ηπειρωτών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.ΜΕΤΡ. ΤΕΜ 

1 
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 

 
ΤΜΧ 1,00 

7 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 
ΤΜΧ 1,00 

8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 1,00 

10 
ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ  (ΣΥΜΠ. 

ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
Μ2 110,00 

16 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 306,25 

 

2. Παιδική Χαρά επί των οδών Λακωνίας και Εγνατίας 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.ΜΕΤΡ. ΤΕΜ 

2 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

 
ΤΜΧ 1,00 

7 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 
ΤΜΧ 1,00 

8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 1,00 

12 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ 

(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 136,08 

14 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 15,12 

16 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 116,00 
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17 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΤΜΧ 1,00 

19 
ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ HPL 

 
ΤΜΧ 2,00 

20 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 
Μ.Μ. 12,00 

21 
ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 
ΤΜΧ 1,00 

 

3. Παιδική Χαρά επί των οδών Πάρνηθος και Ελευθερίας 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.ΜΕΤΡ. ΤΕΜ 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΧ 1,00 

12 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ 

(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 109,52 

14 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 12,17 

16 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 245,03 

17 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΤΜΧ 1,00 

18 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ ΤΜΧ 1,00 

 

4. Παιδική Χαρά στην πλατεία Ξυλούρη, επί των οδών Δάφνης και Μεσογείων 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.ΜΕΤΡ. ΤΕΜ 

4 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΤΑΡΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – 

ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ – ΟΡΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

 
ΤΜΧ 1,00 

7 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 
ΤΜΧ 1,00 

9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΜΧ 1,00 

10 
ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ  (ΣΥΜΠ. 

ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
Μ2 56,25 

11 
ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.2250ΜΜ  (ΣΥΜΠ. 

ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
Μ2 90,00 

16 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 182,45 

17 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΤΜΧ 1,00 

19 
ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ HPL 

 
ΤΜΧ 2,00 
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5. Παιδική Χαρά επί των οδών Φραγκοκκλησιάς, Εθνάρχου Μακαρίου και Μεσογείων  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.ΜΕΤΡ. ΤΕΜ 

5 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ [HPL] 

 
ΤΜΧ 1,00 

6 
ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ (1 ΠΑΙΔΙΩΝ) (2 ΝΗΠΙΩΝ) ΞΥΛΙΝΗ 

 
ΤΜΧ 1,00 

7 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 
ΤΜΧ 1,00 

8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 1,00 

12 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ 

(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 29,03 

13 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1800ΜΜ 

(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 37,58 

14 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 3,23 

15 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1800ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 4,18 

16 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 120,67 

17 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΤΜΧ 1,00 

22 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΕΝΔΕΙΚΤ. 25W) ΣΕ 

ΚΩΝΙΚΟ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ 

 

ΤΜΧ 2,00 

 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

 

Ο προδιαγραφόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος, έτοιμος προς χρήση με 

τα απαραίτητα δάπεδα απορρόφησης κρούσεων, σύμφωνος με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα 

του άρθρο 4 της υπ’ αριθμ.28492/2009 απόφασης, και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Απόφαση 27934 

/2014, και με  πιστοποιημένη εγκατάστασή του από τους φορείς αρχές του άρθρο 11 της υπ’ 

αριθμ.28492/2009 απόφασης. Η τελική χωροθέτηση των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού θα γίνει 

κατόπιν υπόδειξης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 
   Μαρούσι,  06/12/2022 
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Ο Συντάξας  

 

 

 

Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Α/Α Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Αναπλ.  Προϊσταμένη  

Δ/νσης  Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής  

 

 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
2022» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2022 

 
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
  ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
249.998,19€ (με ΦΠΑ 24%) 

Κ.Α.  35-7135.004 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαροσίου 
για το έτος 2022 

   

 
 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, ως 

προς τον τύπο, το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται 
και τα υλικά κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων. Όλοι οι εξοπλισμοί 

θα κατασκευασθούν από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην χρήση και 

λειτουργία για την οποία προορίζονται.  

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, 

πλήρους και έτοιμου προς χρήση. 

 

 

2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Στις νέες παιδικές χαρές που θα διαμορφωθούν δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η 

ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: 

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

 

 Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176  και 

να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα κατά την υποβολή της προσφοράς, 

επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177 και 

αναφοράς ελέγχου ΕΝ71-3. Συγκεκριμένα: 

 

 Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ1177+AC:2019 και την ΚΥΑ 91808/2020 και να 

φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα, καθώς και έκθεση αποτελεσμάτων 
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χημικής ανάλυσης και αναφορά ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 για δείγμα πλακιδίου 

οιουδήποτε πάχους και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφορά ελέγχου για 

περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και 

EU1272/2013/ΕΕ (EU)) για δείγμα πλακιδίου οιουδήποτε πάχους. Τα ανωτέρω προσκομίζονται με την 

τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Η έκθεση αποτελεσμάτων κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 και η έκθεση αποτελεσμάτων χημικής 
ανάλυσης για περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά 
REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) θα αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM) του 
υλικού διάστρωσης που έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 
91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020) οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται για τον 
έλεγχο και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων 
πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή 
αποκλεισμού. 
 

 Όπου ως επιφάνειες προστασίας από πτώση προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί χυτά δάπεδα 

ασφαλείας (οιουδήποτε πάχους), θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-

1:2017, ΕΝ1177+AC:2019 και την ΚΥΑ 91808/2020  και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και 

αναφορά ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR 

(οιουδήποτε πάχους) και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφορά ελέγχου για 

περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και 

EU1272/2013/ΕΕ (EU)) για δείγμα χυτού δαπέδου οιουδήποτε πάχους. Τα εν λόγω πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις ελέγχου, εκθέσεις αποτελεσμάτων πρέπει να  προέρχονται από έγκριτα και 

διαπιστευμένα εργαστήρια και φορείς πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό και θα προσκομίζονται με 

την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Η έκθεση αποτελεσμάτων κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 και η έκθεση αποτελεσμάτων χημικής 
ανάλυσης για περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά 
REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) θα αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM) του 
υλικού διάστρωσης που έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 
91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020) οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται για τον 
έλεγχο και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων 
πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή 
αποκλεισμού. 

 

 Ο προμηθευτής/συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, σχετικά με την κατασκευή ή εμπορία, τοποθέτηση και 

τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικών χαρών, ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, χυτών δαπέδων και 

αστικού εξοπλισμού. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 Τα Φωτιστικά Σώματα και οι Ιστοί Φωτισμού θα φέρουν σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμανση CE. 
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Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων 

στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 

ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση 

των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-

2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε). 

 

2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας  που θέτουν σε 

κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με 

το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ1176. 

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ1176 περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με 

την ασφάλεια των εξοπλισμών και θα πρέπει να προσκομιστεί  με την κατάθεση της προσφοράς, ήτοι 

εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή 
αποκλεισμού)  που να δηλώνει ότι :Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα  σημαίνεται ευκρινώς με, 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. 

 

Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή 
αποκλεισμού) ότι για κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται, θα παραδίδονται από τον 

κατασκευαστή/προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 

 

Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή 
αποκλεισμού) με την οποία θα δηλώνει τον/τους αρμόδιο/αρμόδιους που θα αναλάβουν την τοποθέτηση 

των υπό προμήθεια ειδών και ο οποίος / οι οποίοι  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος/πιστοποιημένοι 

κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018,  σχετικά με την τοποθέτηση και τεχνική 

υποστήριξη εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (συμπ. των χυτών δαπέδων) 

και να προσκομίζεται το εν λόγω πιστοποιητικό κατά την κατάθεση της προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού.   

 

Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή 
αποκλεισμού) ότι θα δύναται να προμηθεύει τα επί μέρους ανταλλακτικά έτσι ώστε τα όργανα να 

συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές  ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 

931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του 

παιδότοπου καθ΄ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Η εν 

λόγω συντήρηση και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν προκύψει δεν καλύπτεται 

από την παρούσα σύμβαση. 

 

Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή 
αποκλεισμού) ότι σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει τα αναγραφόμενα στην 

παράγραφο 2.3. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ»  των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της παρούσας μελέτης. 
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Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) με 

την προσφορά του λεπτομερή περιγραφή και Τεχνικά έντυπα (prospectus) με απεικόνιση. Σε κάθε ένα από 

τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο 

κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο έτσι ώστε να 

μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.  

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής,  
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος,  

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 

εργοστασίου μας». 

 

Ο προμηθευτής /συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού και 

δείγματα των ζητούμενων (εις απλούν και όχι εις διπλούν, για λόγους περιορισμού του όγκου των 

προσκομιζόμενων δειγμάτων), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικών των προμηθευόμενων 

ειδών, 2 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πρωτόκολλο 

του Δήμου. 
Ως  αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και τήρησης των δειγμάτων ορίζεται  το Τμήμα Περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου . 

Τα δείγματα θα αξιολογηθούν στο στάδιο εξέτασης της τεχνικής προσφοράς από την αρμόδια επιτροπή 

του διαγωνισμού. 

 

Τα δείγματα θα είναι τα παρακάτω (τα οποία θα είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και σε άριστη 

κατάσταση και λειτουργία): 

11. Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95 x 95mm, μήκους τουλάχιστον 200mm. 

12. Δείγμα ολόκληρου ελαστικού  πλακιδίου ασφαλείας  500x500mm με κάτω στρώση από 

ανακυκλωμένο ελαστικό SBR και άνω στρώση από ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια από παρθένου 

φύλλου  EPDM σε πάχη 50mm(47mm+3mm) και 70mm(67mm+3mm), διαφορετικού χρώματος το καθένα. 

13. Δείγμα ολόκληρου ελαστικού  πλακιδίου ασφαλείας  500x500mm με κάτω στρώση από 

ανακυκλωμένο ελαστικό SBR και άνω στρώση από ανακυκλωμένο  EPDM σε πάχη 45mm(35mm+10mm), 

70mm(60mm+10mm), διαφορετικού χρώματος το καθένα. 

14. Δείγμα κολώνας εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς εξαγώνου περίπου 58mm) από 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη HDPE πάχους  5mm μήκους τουλάχιστον 

1000mm. 

15. Τμήμα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm μήκους τουλάχιστον 1000mm. 

16. Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm, διαστάσεων τουλάχιστον 200mm χ 200mm. 

17. Δείγμα ολόκληρου κάδου απορρριμμάτων από μορφοποιημένο πολυμερές ανθεκτικό σε χημικά 

(DURAPOL)  

18. Δείγμα ολόκληρου φωτιζόμενου ελατηρίου LDPE με ενσωματωμένο στον πυρήνα του μηχανισμό 

φωτισμού λαμπτήρων LED, ο οποίος θα ενεργοποιείται με την κίνηση, σε πλήρη λειτουργία. 

19. Tμήμα μεταλλικής περίφραξης, της οποίας τα μεταλλικά μέρη είναι ψυχρά γαλβανισμένα  και 

πλαστικοποιημένα με πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής διαφόρων χρωμάτων και με UV για προστασία του 

χρώματος από τον ήλιο. Μήκος περίφραξης τουλάχιστον 1000mm και θα έχει τουλάχιστον τέσσερα 

χρώματα στις κατακόρυφες δοκούς 80χ20mm , ενώ θα πρέπει να δοθούν και δύο κολώνες 80x80mm 
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μήκους τουλάχιστον 1150mm. 

20. Δείγμα του ιστού του φωτιστικού σώματος. Συγκεκριμένα το άνω τμήμα του ιστού, μήκους 

τουλάχιστον 1000mm. 

 
Με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε 

συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει 

δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την 

αποδοχή των δειγμάτων. Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισμού βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. Αντίγραφο δελτίου αποστολής των 

κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο, καθώς και αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. 
Ο προμηθευτής / συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού με την 

προσφορά,  βεβαίωση επίσκεψης του χώρου  των παιδικών χαρών ,3 ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το αποδεικτικό επίσκεψης θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο 

δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς. 

 

( Η βεβαίωσης επίσκεψης  θα εκδοθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού σχεδιασμού της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου). . 

 

2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς κάποια άλλη αμοιβή, να προσκομίσει μετά την υπογραφή του 

συμφωνητικού:   

i) Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που εγκαθίσταται, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές 

πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης, οδηγίες 

λειτουργίας αν απαιτούνται, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, και ότι άλλο στοιχείο 

απαραίτητο για την συμπλήρωση του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς).  

ii) Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά μετά την 

ολοκλήρωση της προμήθειας. Ο Δήμος θα του παραχωρήσει αρχικό σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης 

κάθε χώρου. 

iii) όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 

 

2.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

ΥΛΙΚΑ 
Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν όπου στις τεχνικές περιγραφές δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό για τα 

μέρη των εξοπλισμών. 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία 

είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες 

καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)   Ακτινικά 
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 0,0015      

  Εφαπτομενικά

 0,003      

  Κατά μήκος

 0,00007 

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται 

είναι σημαντικά.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 Υγρασία (8-12%).  

 Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε 

είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος µε 

οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :    

  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  

  EN 391 

  EN 392 (shear test) and  
  DIN 68141 

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία και σχετική 

υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί 

μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων  στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται  

στα συγκολλημένα στοιχεία (σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης. 

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου οι παράγοντες 

συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή. 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  
Η κολώνα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm γαλβανισμένη εν θερμώ που 
φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 5mm, Η επιπλέον επικάλυψη 

από HDPE δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην κολώνα. Οι τελικές διαστάσεις της κολώνας 

εξαγωνικής διατομής διαστάσεων είναι περίπου 115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mm. Οι 

κολώνες καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. 

 

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 
Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου. Ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να 

παραλάβει μεγάλα φορτία, και ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2), γεγονός που το καθιστά εύκολο στην 

εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλιακή 

ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο και με 
μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου. 

 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης, σύμφωνα με τις επιμέρους 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές έκαστου άρθρου των υπό προμήθεια ειδών. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες 

είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

 

HPL (High Pressure Laminate) 
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Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. 

Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες 

υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο 

εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή/συμμετέχων διάρκειας 

10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή, επί ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς.  

 
HDPE (High Density Polyethylene) 
Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται 
παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες 

του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται 

μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή 

ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες. 

 

DURAPOL 

Πολυμερές μορφοποιημένο με υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες. Είναι δοκιμασμένο σε κρούση. 

Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει. Έχει μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και ακραίες 

καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εξωτερική χρήση. Το Durapol συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια – τεστ 
ποιότητας υλικού. 

 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 

ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 

φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και 

σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή 

στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά 

που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και 

πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες 

του ήλιου. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα 

παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. Οι διαστάσεις 
και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 

οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 

χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα 

έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των 
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ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
Οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους του ΕΝ1176 συναρτήσει του 

εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης θα συνιστώνται από σκυρόδεμα C16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί 

στήριξης του οργάνου θα πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης.   

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση του 

εξοπλισμού (με την θεμελίωση τους), πλήρους και έτοιμου προς χρήση. 

 

 

2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων 

που προσφέρουν, το πλήθος χρηστών που απασχολούν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και 

τα υλικά κατασκευής.  

Αποκλίσεις 
Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας 

επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, όπως επίσης και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων. 

Αν από την απόκλιση ±5% (μόνο όσον αφορά το πάχος των δαπέδων) επιτυγχάνεται ύψος πτώσης 

μεγαλύτερο από αυτό που ζητείται στη μελέτη, αυτό είναι αποδεκτό ακόμη και αν ξεπερνάει το +5%. 

Επίσης δεν επιτρέπεται προς τα κάτω απόκλιση για το ύψος πτώσης των δαπέδων.   

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±5%, αντιστοίχως. Σε 

περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε 

σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση 

στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.   
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε 

αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την 

αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης 

κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση προς τον Δήμο. 

Για όλα τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή 

αποκλεισμού. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι 

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 
1. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3500mm 

Μήκος: 7900mm 

Πλάτος: 5750 mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 11100mm 
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Πλάτος: 9400mm 

Ύψος πτώσης: 1250mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 26 παιδιά 

Δραστηριότητες: ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση, τούνελ, γέφυρα, διαδραστικό πάνελ, πέρασμα 

Ηλικιακή ομάδα: 3-14 ετών 

Καταλληλότητα για όλους: Ναι 

 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Η σύνθετη κατασκευή αποτελείται από τρεις ανισοϋψείς πύργους, δυο τσουλήθρες, μια γέφυρα, μια 

κεκλιμένη αναρρίχηση με βοηθητικό σχοινί, ένα τούνελ, ένα διαδραστικό πάνελ με πέρασμα και τέσσερα 

καθισματάκια. 

 

Ο βασικός εξοπλισμός του παιχνιδιού είναι κατασκευασμένος από ξύλο. Ο ψηλότερος πύργος 

παραπέμπει σε σπιτάκι, φέρει δίρριχτη σκεπή, έχει δύο προβόλους εκ των οποίων ο ένας δημιουργεί μια 

κλειστή πλευρά με καθισματάκι, ενώ ο άλλος σχηματίζει μπαλκόνι με καγκελάκια περιμετρικά και 

συνδέεται με μια τσουλήθρα. Ταυτόχρονα υπάρχει ενσωματωμένο κάτω από το πατάρι καθισματάκι με 

θεματική μορφή που προσφέρει επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού. Στην ελεύθερη πλευρά του πύργου 

αναρτάται μια αιωρούμενη γέφυρα που τον συνδέει με τον τρίγωνο χαμηλότερο πύργο, ο οποίος φέρει 

διακοσμητικά πάνελ ΗPL σε σχήμα “δέντρου” στο ψηλότερο υποστύλωμα, διαδραστικό πάνελ με 

μετακινούμενα στοιχεία και πέρασμα κάτω από το πατάρι και ενώνεται με τον επόμενο πύργο με ένα 

τούνελ. Ο πύργος, αυτός, παραπέμπει επίσης σε σπιτάκι, φέρει δίρριχτη σκεπή και έχει μια κλειστή 

πλευρά με καθισματάκι. Συνδέεται με μια ξύλινη κεκλιμένη αναρρίχηση, με βοηθητικό σχοινί ανάβασης, 

με μια τσουλήθρα και με ένα καθισματάκι κάτω από το πατάρι. 

Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι: α) το εργονομικό του μέγεθος που εναρμονίζεται απόλυτα 

με τις αναλογίες του χρήστη, β) η φυσική του ξύλινη επιφάνεια που είναι ιδιαίτερα προσφιλής στις 

παιδικές αισθήσεις, γ) οι ευρύχωρες επιφάνειες επί της πλατφόρμας της κατασκευής και κάτω από 

αυτή, δ) οι πολλαπλές δυνατότητες άσκησης και παιχνιδιού που προσφέρει. 

Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που 

τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το 

έδαφος για την αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία. 
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Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

Το σπιτάκι είναι κατασκευασμένο από ξύλο και φέρει διακοσμητικά πάνελ HPL. Διαθέτει πατάρι γενικών 

διαστάσεων 1930x1465mm, που απέχει από το έδαφος 1250mm, έχει σχήμα Γ ώστε να επιτυγχάνονται 

οι δύο προεξοχές και αποτελείται από τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95mm και ύψους 

2700mm περίπου. Τα υποστυλώματα απέχουν μεταξύ τους 1100mm και πάνω τους στηρίζονται δύο 

ξύλινες τραβέρσες, μήκους 1900mm περίπου και διατομής 95x58mm, πάνω στις οποίες βιδώνονται 

ξύλινες σανίδες, διατομής 95x32mm. Η μεγαλύτερη προεξοχή σχηματίζει μπαλκόνι με ξύλινα 

κατακόρυφα καγκελάκια ακανόνιστων σχημάτων που στηρίζονται πάνω σε οριζόντια ξύλα, διατομής 

32x80mm, τα οποία με τη σειρά τους στηρίζονται στα υποστυλώματα του παταριού όπου υπάρχουν ή σε 

άλλα τρία βοηθητικά, ύψους 1020mm, τα οποία βιδώνονται επίσης στις τραβέρσες της κατασκευής στις 

άκρες του παταριού. Κάποια από τα καγκελάκια φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο 

παιχνίδι μια πιο ευχάριστη εικόνα. Στη μεγάλη πλευρά του μπαλκονιού υπάρχει ένα εκτυπωμένο HPL 

πάχους 12mm με μορφή πασχαλίτσα. Στην άλλη προεξοχή, κάτω από τη στέγη, τοποθετούνται τρία 

πλακάζ υπό κλίση, πάχους 18mm, ώστε να δημιουργείται μια κλειστή πλευρά. Τα πλακάζ φέρουν 

κατάλληλα διαμορφωμένες οριζόντιες χαράξεις ώστε να σχηματίζουν σανίδες και έχει αφαιρεθεί υλικό 

σε ακανόνιστους σχηματισμούς ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου. Επίσης υπάρχουν 

τέσσερα ανοίγματα που σχηματίζουν ένα παραθυράκι και διακοσμητικό HPL, σε αντίστοιχο σχήμα από 

την εξωτερική πλευρά. Εσωτερικά υπάρχει ένα καθισματάκι από πάνελ HPL, πάχους 18mm, με θεματική 

μορφή. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες κατάλληλης 

διατομής, οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένα ανοίγματα που παραπέμπουν σε 

σκοροφαγωμένο ξύλο. Το τρίγωνο της σκεπής κατασκευάζεται από πάνελ HPL, πάχους 12mm, 

ακανόνιστου σχήματος. 

 

ΣΥΣΤ 

ΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm & L=2000mm, h=950mm (HPL)) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η 

σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης έχει μήκος 

2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζονται αμφότερες από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες 

υάλου πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν οπές 

μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές των τσουληθρών 

κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL 
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πάχους 12mm και στο άνω μέρος τους, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, ενώνονται με την μπάρα 

κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά 

αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από τις τσουλήθρες. Τα 

σύστημα των τσουληθρών εφαρμόζουν μεταξύ των υποστυλωμάτων των παταριών και για την πάκτωση 

ή τη στήριξη τους κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στις τσουλήθρες. 

 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (HPL) 

Σε ύψος 330mm από το έδαφος συνδέεται κάθισμα με πλάτη κεντρικά τοποθετημένη ώστε να 

δημιουργεί θέσεις εκατέρωθεν. Το καθισματάκι αποτελείται από δύο πάνελ με θεματική μορφή 

κατασκευασμένα από HPL πάχους 18mm το κάθισμα και 12mm η πλάτη και μήκους τέτοιο που να 

προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου. 

 

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Η αιωρούμενη γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων και έχει μήκος 

2000mm. Αποτελείται από το πάτωμα της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές. Το 

πάτωμα της γέφυρας συντελείται από διαδοχικούς ξύλινους δοκούς διαστάσεων 700x95x32mm που 

συνδέονται μεταξύ τους με δύο συρματόσχοινα, διαμέτρου Φ16mm, επενδυμένα με ίνες πολυεστέρα, 

πολυαμιδίου ή άλλου αντίστοιχου ανθεκτικού πλαστικού. . Την γέφυρα συμπληρώνουν εκατέρωθεν 

οριζόντιες κουπαστές διατομής 58Χ120, οι οποίες προσφέρουν προστασία από πτώση όπως επίσης 

εξυπηρετούν και στη στερέωση των συρματόσχοινων με πατήματα. Τα σχοινιά τοποθετούνται ανά δύο 

σανίδες με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους. 

ΤΡΙΓΩΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

Ο πύργος έχει ύψος 950mm, σχήμα ορθογώνιου τριγώνου και αποτελείται από τρία ξύλινα 

υποστυλώματα διατομής 95x95mm, που απέχουν μεταξύ τους 1100mm στις δύο ίσες πλευρές και τρεις 

τραβέρσες, που προσαρμόζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα, πάνω στις οποίες βιδώνονται ξύλινες 

σανίδες, διατομής 95x32mm. Τα δύο υποστυλώματα έχουν ύψους 1750mm, ενώ το ψηλότερο έχει ύψος 

3000mm περίπου και φέρει διακοσμητικά πάνελ ΗPL, πάχους 12mm, σε σχήμα “δέντρου”. Η πλευρά που 

αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του τριγώνου καλύπτεται με φράγμα προστασίας από πτώση το οποίο 

κατασκευάζεται από HPL, πάχους 12-18mm και φέρει κυκλικό άνοιγμα Φ500 για την είσοδο στο τούνελ. 

Η πλευρά που δεν συνδέεται με κάποια δραστηριότητα διαθέτει ξύλινα κάγκελα προστασίας από πτώση, 

ακανόνιστων σχημάτων, που στηρίζονται πάνω σε οριζόντια ξύλα, διατομής 32x80mm, τα οποία 
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στηρίζονται στα υποστυλώματα του παταριού. Κάποια καγκελάκια φέρουν μια πασχαλίτσα από HPL, 

πάχους 12mm και έχουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας μια πιο ευχάριστη εικόνα. 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ 

Κάτω από το τρίγωνο πατάρι, ανάμεσα από τα υποστυλώματα προσαρμόζεται διαδραστικό πάνελ από 

HPL, πάχους 12-18mm. Το πάνελ είναι κομμένο έτσι ώστε στη μία άκρη να δημιουργείται ένας 

λαβύρινθος-διαδρομή, στον οποίο μετακινούνται ενσωματωμένα πάνελ HPL με μορφή εντόμων, 

δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να τα ταιριάζει με την αντίστοιχη σχετική μορφή που είναι χαραγμένη 

στο πάνελ. Στην άλλη πλευρά υπάρχει άνοιγμα γενικών διαστάσεων 500x500mm, που λειτουργεί ως 

πέρασμα. 

 

ΤΟΥΝΕΛ 

Το τούνελ διαθέτει είσοδο/έξοδο κατασκευασμένες από HPL, πάχους 12-18mm, οι οποίες φέρουν 

εγκοπές ώστε να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες, διαστάσεων 25x100x1580mm, δια μήκος που 

αποτελούν το κυρίως τούνελ. Οι σανίδες έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους και διαθέτουν 

διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς το τούνελ. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ 

Το χαμηλό σπιτάκι είναι κατασκευασμένο από ξύλο και φέρει διακοσμητικά πάνελ HPL. Διαθέτει πατάρι 

γενικών διαστάσεων 1370x1335mm, που απέχει από το έδαφος 950mm και αποτελείται από τέσσερα 

ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95mm και ύψους 2400mm, που απέχουν μεταξύ τους 1100mm, στα 

οποία στηρίζονται δύο ξύλινες τραβέρσες, μήκους 1290mm περίπου και διατομής 95x58mm, πάνω στις 

οποίες βιδώνονται ξύλινες σανίδες, διατομής 95x32mm περίπου. Ως φράγμα προστασίας από πτώση 

τοποθετούνται ξύλινα κατακόρυφα καγκελάκια ακανόνιστων σχημάτων που στηρίζονται πάνω σε 

οριζόντια ξύλα, διατομής 32x80mm, τα οποία με τη σειρά τους στηρίζονται σε ένα από τα 

υποστυλώματα του παταριού και σε ένα βοηθητικό, ύψους 850mm, το οποίο βιδώνεται πάνω στο ξύλο 

του παταριού που βρίσκεται πάνω από μια τρίτη τραβέρσα που τοποθετείτε στη κατασκευή για την 

στήριξη της τσουλήθρας. Στην πλευρά που προεξέχει από τα υποστυλώματα του παταριού, 

τοποθετούνται τρία πλακάζ υπό κλίση, πάχους 18mm, ώστε να δημιουργείται μια κλειστή πλευρά. Τα 

πλακάζ φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες οριζόντιες χαράξεις ώστε να σχηματίζουν σανίδες και έχει 

αφαιρεθεί υλικό σε ακανόνιστους σχηματισμούς ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου. 

Επίσης υπάρχουν τέσσερα ανοίγματα που σχηματίζουν ένα παραθυράκι και διακοσμητικό HPL, σε 
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αντίστοιχο σχήμα από την εξωτερική πλευρά. Εσωτερικά υπάρχει ένα καθισματάκι από πάνελ HPL, 

πάχους 18mm, με θεματική μορφή. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από 

ξυλοσανίδες κατάλληλης διατομής, οι οποίες φέρουν ανοίγματα που παραπέμπουν σε σκοροφαγωμένο 

ξύλο. Το τρίγωνο της σκεπής κατασκευάζεται από πάνελ HPL, πάχους 12mm, ακανόνιστου σχήματος. 

Κάτω από την κλειστή πλευρά του παταριού, ανάμεσα στα υποστυλώματα, σε ύψος 330mm από το 

έδαφος, προσαρμόζεται καθισματάκι από HPL, πάχους 18mm, με θεματική μορφή. 

 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ 

Η κεκλιμένη ράμπα ανόδου αποτελείται από το πάτωμα και τα πλαϊνά της ράμπας. Το πάτωμα της 

ράμπας αποτελείται από πλακάζ, πάχους 18mm και διαστάσεων 1042x1084mm περίπου, που φέρει 

κατάλληλα διαμορφωμένες οριζόντιες χαράξεις ώστε να σχηματίζουν σανίδες. Στο πάτωμα της ράμπας 

τοποθετούνται ακανόνιστα τρείς ξύλινες δοκοί καμπυλοειδούς διατομής και γενικών διαστάσεων 

800x100x50mm, που βοηθούν στην ανάβαση Τα πλαϊνά της ράμπας αποτελούνται από πάνελ HPL, 

πάχους 18mm και γενικές διαστάσεις 1280x300mm περίπου με θεματική μορφή και φέρουν εγκοπές 

που λειτουργούν ως στηρίγματα για την ανάβαση. Στην εσωτερική τους πλευρά φέρουν εσοχές στις 

οποίες εισχωρεί το πάτωμα της ράμπας. Για την συναρμογή της με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης της 

στον φορέα χρησιμοποιούνται και βίδες. Υπάρχει, επίσης, βοηθητικό σχοινί ανάβασης, διατομής 

Φ16mm, το οποίο στηρίζεται στο οριζόντιο ξύλινο κιγκλίδωμα του παταριού, διατομής 58X140mm που 

βρίσκεται σε ύψος 750mm από το πατάρι. 

 

2. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3640mm 

Μήκος: 6750mm 

Πλάτος:3380 mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 10260mm 

Πλάτος:6750mm 

Ύψος πτώσης:1250mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
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Χρήστες: 14 παιδιά 

Δραστηριότητες: ανάβαση-ολίσθηση, αναρρίχηση, γέφυρα, διαδραστικά παιχνίδια 

Ηλικιακή ομάδα:3-14 ετών 

Καταλληλότητα για όλους: Ναι 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Το σύνθετο αποτελεί μικτή κατασκευή και έχει θέμα τη φύση, καθώς διαθέτει διακοσμητικά στοιχείαμε 

μορφή φυτών και εντόμων. Αποτελείται από δύο ανισοϋψείς πύργους, έναν εξαγωνικό και έναν 

τριγωνικό, που ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρα και συνδυάζονται με δραστηριότητες ανάβασης-

κατάβασης, αναρρίχησης, ολίσθησης, διαδραστικά στοιχειάκαι ένα καθισματάκι στις πλευρές τους. Ο 

εξαγωνικός πύργος διαθέτει αντίστοιχη θεματική επιστέγαση. 

Ο κατακόρυφος σκελετός της κατασκευής κατασκευάζεται από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής 

σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm 

γαλβανισμένη εν θερμώ που φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η 

πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm στο σιδηροσωλήνα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της 

θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από HDPE δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην 

κολώνα. Οι κολώνες καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της 

κολώνας είναι εξαγωνική διαστάσεων 115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mmενώ 

στερεώνονται με βίδες Μ10 x140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος 

διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Τα πατάρια των πύργων αποτελούνται από αντιολισθητικά 

HPL, πάχους 14mm, τα οποία στηρίζονται κατάλληλα σε σύστημα από μεταλλικές τραβέρσες που 

συνδέονται με τις κολώνες της κατασκευής. 

 

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων 

Εξαγωνικός πύργος 

Ο εξαγωνικός πύργος διαθέτει πατάριγενικών διαστάσεων 1800x1600mm, έξι υποστυλώματα ύψους 

3000mm, με απόσταση μεταξύ τους 800mm,θεματική επιστέγαση και απέχει από το έδαφος 1250mm. 

Οιπλευρές εκατέρωθεν της γέφυρας συνδέονται με ανάβαση με λαβές με σχήμα “κάμπιας” από τη μία 

πλευρά και με μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους από την άλλη.Η πλευρά απέναντι από την γέφυρα 

συνδέεται με σύστημα τσουλήθρας και οι δύο πλευρές εκατέρωθεν της τσουλήθρας καλύπτονται με 

κατακόρυφα πάνελ προστασίας πτώσης από HPL πάχους 12mm, από την μία πλευρά το φράγμα φέρει 

διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς το παιχνίδι, ενώ από την άλλην φέρει 
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πλεξιγκλάς με  εξωτερικής διαμέτρου Φ300mm. Κάτω από το πατάρι προσαρμόζεται διαδραστικό πάνελ 

και καθισματάκι. Η επιστέγαση αποτελείται από 3 πάνελ από HPL πάχους 12mm σχήματος φύλλων. Τα 

πάνελ συνδέονται μεταξύ τους στο άνω άκρο τους με τρεις μεταλλικούς συνδέσμους και στο κάτω άκρο 

τους στηρίζονται ανάμεσα στις κολώνες της κατασκευής, μέσω μεταλλικών σωλήνων. 

 

Τριγωνικός πύργος 

Ο τρίγωνος πύργος διαθέτει πατάρι με μήκος πλευράς μεταξύ των τριών υποστυλωμάτων 800mmκαι 

απέχει από το έδαφος 950mm. Τα δύο υποστυλώματα, στα οποία προσαρτάται η γέφυρα, έχουν ύψος 

1850mm, ενώ το τρίτο έχει ύψος 2700mmκαι φέρει διακοσμητική ανεμοδούρα με δυνατότητα 

περιστροφής από πάνελ HPL. Η πλευρά του παταριού που συνδέεται με κεκλιμένη ράμπα 

ανάβασης,διαθέτει πάνελ HPLπάχους 12mm που σχηματίζουν άνοιγμα για την πρόσβαση στο πατάρι του 

πύργου από εκείνη την πλευρά και φέρουν κυκλικές εγκοπές για να διευκολύνεται η ανάβαση. 

 

Κεκλιμένη ράμπα ανάβασης 

Η κεκλιμένη ράμπα ανόδου αποτελείται από αντιολισθητικό HPL πάχους 14mm διαστάσεων 

1120x800mm. Η ράμπα έχει κυματιστή μορφή και φέρει εγκοπές για να επιτυγχάνεται η ανάβαση. 

 

Γέφυρα 

Η γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων και έχει μήκος 1540mm και πλάτος 

800mm. Αποτελείται από το πάτωμα της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές. Το 

πάτωμα της γέφυρας συντελείται από αντιολισθητικό HPL,πάχος 14mm,το οποίο τοποθετείταιπάνωσε 

κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό πλαίσιοπου συνδέεται με τις μεταλλικές τραβέρσες της κατασκευής. 

Οι πλευρικές προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται απόδύο HPL,πάχους 18mm και γενικών 

διαστάσεων 1850x1050mmπερίπου,εκατέρωθεν του πατώματος, με κυματιστή μορφή και φέρουν κάθετες 

διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς τη γέφυρα. 

Σύστημα Τσουλήθρας (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm&L=2000mm, h=950mm (HPL)) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η 

σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης έχει μήκος 

2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζονται αμφότερες από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες 

υάλου πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν οπές μέσω 

των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές των τσουληθρών 

κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος “μαργαρίτας”, κατασκευάζονται 
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από HPL πάχους 12mmκαι στο άνω μέρος τους, σε ύψος 700 mm από τη σκάφη, ενώνονται με την μπάρα 

κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά 

αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από τις τσουλήθρες. Τα σύστημα 

των τσουληθρών εφαρμόζουν μεταξύ των υποστυλωμάτων των παταριών και για την πάκτωση ή τη 

στήριξη τους κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στις τσουλήθρες. 

 

Ανάβαση με λαβές “κάμπια” 

Η ανάβαση αποτελείται από πάνελ HPL πάχους 18mm που έχουν σχήμα“κάμπιας”. Το κεφάλι της κάμπιας 

που βρίσκεται στην κορυφή της κατασκευής συνδέεται με το πατάρι του πύργου, ενώ κατά μήκος της 

τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία χειρολαβές-ποδολαβές πολυαμιδίου που βοηθούν το παιδί κατά την 

ανάβαση στον πύργο. Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι και σε κατάλληλο ύψος από αυτό τοποθετείται 

μεταλλική-σωλήνα λαβή που εξυπηρετεί στην ασφαλή είσοδο του παιδιού στον πύργο. 

 

Μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους 

Η δραστηριότητα αποτελείται από καμπύλη μεταλλική σωλήνα Φ42,4mm περίπου η οποία πακτώνεται 

στο ένα άκρο της εντός του εδάφους και στο άλλο συνδέεται με το πατάρι του πύργου. Εκατέρωθεν των 

πλευρών της σωλήνας υπάρχουν καμπύλες σωλήνες-δακτύλιοι Φ33,7mm που εξυπηρετούν στην ανάβαση 

στον πύργο. Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι και σε κατάλληλο ύψος από αυτό τοποθετείται μεταλλική-

σωλήνα λαβή που εξυπηρετεί στην ασφαλή είσοδο του παιδιού στον πύργο. 

 

Διαδραστικό πάνελ 

Το διαδραστικό πάνελ από HPL, πάχους 12mm, έχει αντίστοιχη θεματολογία, προσαρμόζεται ανάμεσα 

από τα υποστυλώματατου εξαγωνικού πύργου κάτω από το πατάρι και διαθέτει εγκοπές μέσα στις οποίες 

μετακινούνται ενσωματωμένα πάνελ HPL με θεματική μορφή. 

 

Καθισματάκι 

Το καθισματάκι έχει κυματιστή μορφή και αποτελείται από πάνελ HPL πάχους 18mm και μήκους τέτοιο 

ώστε να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα του εξαγωνικού πύργου σε ύψος 350mm από το 

έδαφος. 
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3. ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2200mm 

Μήκος: 4300 

Πλάτος: 2700mm 

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 

Μήκος: 7700mm 

Πλάτος: 5700mm 

Ύψος πτώσης: <600mm 

 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Χρήστες: 8 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, ολίσθιση, έρπειν 

Ηλικική Ομάδα: 1,5-14 

Καταλληλότητα για όλους: Ναι 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Το όργανο αποτελείται από δύο τετράγωνες πλατφόρμες με δίριχτη σκεπή,δύο τετράγωνες πλατφόρμες 

χωρίς σκεπή,δύο κεκλιμένες γέφυρες,μία γέφυρα ευθεία με διαδραστικα παιχνίδια στα προστατευτικά 

πάνελ,ένα τούνελ,ένα καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι,μία τσουλήθρα, πάνελ και μεταλλικά φράγματα 

προστασίας   

 

Πύργοι  

Οι  πύργοι  ακολουθούν  τον  ίδιο  τρόπο  κατασκευής  και  διαφέρουν  στο  ύψος  στο  οποίο 

προσαρμόζονται  και  στην  επιστέγασή  τους.  Οι  στεγασμένοι  πύργοι  βρίσκονται  σε  ύψος 600mm  και  

οι  ασκεπείς  σε  ύψος  300mm  αντίστοιχα  από  το  έδαφος.  Αποτελούνται  από πάτωμα  από  

αντιολισθητικό  HPL  διαστάσεων  περίπου  900x900mm  το οποίο  στηρίζεται  σε  τετράγωνο  πλαίσιο  

ξυλοδοκών.   
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Πατάρι   

Το  πατάρι  στηρίζεται  στις  κολώνες  της κατασκευής από επικολλητή ή εμποτισμένη ξυλεία διατομής 

95x95mm. Στις  ελεύθερες  πλευρές  των  παταριών  που  δεν  συνδέεται  με  κάποια  δραστηριότητα, 

προσαρμόζονται πάνελ από HPL ή μεταλλικά φράγματα για την προστασία από πτώση.  

Δίρριχτη σκεπή  

Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL πάχους 12mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο.  Τα  

φύλλα  μεταξύ  τους  ενώνονται  με  δύο  ειδικά  πλαστικά  εξαρτήματα  (γωνίες) κατασκευασμένες  από  

HDPE  ενισχυμένο  με  υαλονήματα.  Στο  εμπρός  και  πίσω  μέρος  της σκεπής  τοποθετούνται  δύο  

τρίγωνα  -  μετώπες  από  HPL  πάχους  12mm  που  συνδέονται  με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά μετώπη 

με τα φύλλα της σκεπής.  

Κεκλιμένη γέφυρα 

 Οι κεκλιμένες γέφυρες είναι όμοιες και τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Ενώνουν τους 

χαμηλότερους ασκεπείς πύργους με τους υψηλότερους στεγασμένους που έχουν υψομετρική διαφορά 

300mm. Αποτελούνται από έναν ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς και πάτωμα από  αντιολισθητικό  

HPL.  Εκατέρωθεν  σε  κάθε  πλευρά  τοποθετούνται δύο μεταλλικά πλαίσια με κατακόρυφα κάγκελα από 

σιδηροσωλήνα Φ26mm. Γέφυρα με πάνελ δραστηριότητας Η γέφυρα αποτελείται από το πατάρι και τα 

πάνελ προστασίας εκατέρωθεν των δύο πλευρών τα οποία αποτελούν και διαδραστικά πάνελ με 

κινούμενα μέρη. Το πάτωμα αποτελείται από αντιολισθητικό  HPL.  

 Πάνελ Προστασίας HPL 

Τα  πάνελ  εκατέρωθεν  τη  γέφυρας  φέρουν διαδραστικά  παιχνίδια  όπως  «άβακας»,  «τρίλιζα»  ή  

αντίστοιχο.  Το  κυρίως  πάνελ  καθώς  και τα κινούμενα μέρη κατασκευασμένα από HPL  

 Τούνελ  

Το  τούνελ  συνδέει  τους  δύο  στεγασμένους  πύργους  τις  δύο  πλατφόρμες  με  σκεπή  και στηρίζεται 

μέσω πάνελ από HPL στα υποστυλώματα τους. Έχει μήκος 1000mm περίπου και εξωτερική  διάμετρο  

650mm  περίπου.  Κατασκευάζεται  από  υψηλής  πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδές 

εξωτερικά και λείος εσωτερικά. 

 Καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι  
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Το μπαλκόνι αποτελείται από το πάτωμα και το κυρίως σώμα. Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται  από  

κυλινδραρισμένο  χαλυβδοέλασμα  πάχους  2,5mm  και  φέρει  κατάλληλα διαμορφωμένες  εγκοπές  κατά  

το  μήκος  του  προσδίδοντας  του  αισθητική  καθώς  και λειτουργικότητα  καθώς  μπορεί  κάποιος  να  δει  

στο  εσωτερικό.  Στο  άνω  καθώς  και  στο  κάτω τμήμα  της  περιμέτρου  του  ημικυκλίου  συγκολλάται  

σιδηροσωλήνας  διατομής  Φ26,9mm  και πάχους  2mm  αποτελώντας  και  την  κουπαστή  της  

κατασκευής.  Στο  κάτω  σχηματιζόμενο ημικύκλιο  τοποθετείται  πάτωμα  κατασκευασμένο  από  HPL  

πάχους  12mm  με  αντιολισθητική επιφάνεια. 

 Σύστημα τσουλήθρας 

 Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η  

σκάφη  έχει  μήκος  1500mm,  πλάτος  570mm  και  κατασκευάζεται  από  ενισχυμένο πολυεστέρα  με  

επιμήκεις  ίνες  υάλου  (GFRP),  πάχους  4,5mm.  Είναι  διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες 

πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές  με  κατάλληλες  βίδες.  Οι  

κουπαστές  της  τσουλήθρας  κατασκευάζονται  από  HPL πάχους 18mm. Τα  πλαϊνά  ασφαλείας,  

κατασκευάζονται  από  HPL  πάχους  12mm.  Στο  κενό  μεταξύ  των πλαϊνών  ασφαλείας  και  των  

υποστυλωμάτων  προσαρμόζονται  δύο  ανοξείδωτες  σωλήνες Φ27mm  σε  κάθε  πλευρά.  Στο  άνω  

μέρος,  σε  ύψος  750  mm  από  τη  σκάφη,  τα  πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος 

κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το 

παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για  την  πάκτωση  ή  τη  

στήριξη  της  τσουλήθρας  κατασκευάζονται  ειδικά  τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. 

 

4. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΤΑΡΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ – 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

  

 

 

 

 

 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3250mm 
 

Μήκος: 6100mm  

Πλάτος: 5800mm  

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 9600mm  

Πλάτος: 9350mm  

Ύψος πτώσης: 2250mm  
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από δύο ασκεπής πύργους με τετράγωνα πατάρια, δύο πύργους με τετράριχτες σκεπές και 

τετράγωνα πατάρια, μια σκάλα ανόδου με μεταλλικές μπάρες, μία τσουλήθρα παιδιών 2500 mm, 

μετάβαση με δοκό ισορροπίας, μία καμπύλη ράμπα ανόδου, ένα δίχτυ ανάβασης, έναν  στύλο 

πυροσβέστη, μία οριζόντια μετάβαση με χειρολαβές και τέσσερα φράγματα προστασίας πτώσεων και ένα 

διαδραστικό πάνελ τύπου  «τρίλιζα». 

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

Δίχτυ ανάβασης οδηγεί στον πρώτο ασκεπή πύργο όπου στα δεξιά συνδέεται με οριζόντια μετάβαση με 

χειρολαβές. Στη συνέχεια συνδέεται με το δεύτερο ασκεπή πύργο ο οποίο φέρει στα δεξιά  μετάβαση με 

δοκό ισορροπίας, ενώ ευθεία συνδέεται με τον πρώτο πύργο με σκεπή  ο οποίος φέρει τσουλήθρα στην 

ίδια κατεύθυνση ενώ δεξιά φέρει σκάλα ανόδου με μεταλλικές μπάρες. 

Η μετάβαση με δοκό ισορροπίας συνδέει τους συνδέει τον δεύτερο ασκεπή πύργο με τον πύργο με τον 

δεύτερο πύργο με σκεπή ο οποίος αριστερά φέρει στύλο πυροσβέστη και αριστερά ράμπα ανάβασης. Στο 

κάτω μέρος του ίδιο πύργου στην εξωτερική πλευρά τοποθετείται διαδραστικό πάνελ τύπου «τρίλιζα». 

Στις ελεύθερες πλευρές των πύργων τοποθετούνται φράγματα προστασίας από πτώση. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων 

Κάθε πύργος με τετράριχτη σκεπή, αποτελείται από πατάρι 1000 x 1000mm, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 

95 mm, ύψους 2700 mm και τετράριχτη σκεπή. 

  

ΠΑΤΑΡΙ ΕΣΩ 

Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και προσαρμόζονται  στο ίδιο ύψος 

(1250mm) και στις γενικές τους διαστάσεις. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 16 παιδιά  

Δραστηριότητες: Ανάβαση, κατάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση.  

Ηλικιακή ομάδα: 3 -14 ετών  

Καταλληλότητα για όλους: Ναι 
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Πιο συγκεκριμένα: 

Ο ένας ασκεπής πύργος, αποτελείται από πατάρι 1000 x 1000 mm και τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 

mm, ύψους 2400 mm, όπως  αντίστοιχα και  ο δεύτερος ασκεπής πύργος αποτελείται από όμοιο πατάρι 

και μοιράζεται δύο υποστυλώματα ίδιας διατομής και ύψους 2700 mm με τον πύργο με σκεπή και δύο 

υποστυλώματα ίδιας διατομής και ύψους 2400 mm με τον άλλο ασκεπή πύργο. 

Το κάθε πατάρι , αποτελείται από τέσσερις τραβέρσες ξύλινες διατομής 120x44 οι οποίες φέρουν στις 

άκρες τους ειδικά διαμορφωμένα πλαστικά τεμάχια τα οποία εξυπηρετούν στην σύνδεση τους με τα 

υποστυλώματα. Στις τραβέρσες εσωτερικά τοποθετούνται ξυλοτεμάχια για την έδραση του πατώματος. Το 

πάτωμα κατασκευάζεται από HPL πάχους 14mm με αντιολισθητική επίστρωση. 

Η σύνδεση των δοκαριών με τους ορθοστάτες  επιτυγχάνεται διαμέσω ειδικά διαμορφωμένου πλαστικού 

συνδέσμου. Ο σύνδεσμος, γενικών διαστάσεων 180x45x35mm, είναι κατασκευασμένος από πολυαμίδιο 

υψηλής αντοχής με ειδικά πρόσμικτα επιτυγχάνοντας την μέγιστη αντοχή στον χρόνο και στις υπεριώδες 

ακτίνες του ήλιου. Σχεδιαστικά στο εμπρόσθιο μέρος του φέρει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια με 

προεξοχή η οποία εφαρμόζει στην ανάλογη διαμορφωμένη πλευρά του δοκαριού. Στο πίσω μέρος του 

υπάρχουν νευρώσεις από το ίδιο το υλικό επιτυγχάνοντας μέγιστη αντοχή στις πλευρικές και κατακόρυφες 

καταπονήσεις. Επίσης καθ’ όλο το μήκος του, στο πίσω μέρος φέρει προεξοχή η οποία και εφαρμόζει στο 

κανάλι του ορθοστάτη προσδίδοντας μέγιστη σφράγιση, αποτρέποντας στα νερά να εισέλθουν στο 

σόκορο μέρος του δοκαριού. 

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται 

στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από 

την επιφάνεια του παταριού. 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΥΠΟΥ «ΤΡΙΛΙΖΑ» 

Φέρει τρεις άξονες με τρία περιστρεφόμενα κομμάτια ο καθένας με χάραξη σχήματος “X” ή “O”, που 

παραπέμπει στο παιχνίδι ‘τρίλιζα’. Το κάθε κομμάτι έχει στην μία πλευρά το ένα σύμβολο και στην άλλη το 

άλλο, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός του παιχνιδιού, αναλόγως με την πλευρά απεικόνισης που θα 

επιλεγεί. 

ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ  

Η σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα τρίγωνα, τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, 

σχηματίζοντας με τις βάσεις τους τετράγωνο πλευράς περίπου 1200 mm.  
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Για την στήριξη της σκεπής χρησιμοποιούνται τέσσερις τραβέρσες διατομής 45x95. Οι τραβέρσες 

στηρίζονται στους ορθοστάτες του παταριού διαμέσω ειδικά διαμορφωμένων εγκοπών στην άκρη του 

ξύλου ώστε να εδράζει κάθετα στην κολώνα. Οι τέσσερις τραβέρσες στην κορυφή τους καταλήγουν σε 

κεντρικό ξυλοτεμάχιο διατομής και ασφαλίζονται με συνδέσμους. Τα τρίγωνα της σκεπής αποτελούνται 

από τέσσερα πάνελ πάχους 12mm τα οποία προσαρτώνται στις τέσσερις τραβέρσες. Την κατασκευή 

συμπληρώνει ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο που τοποθετείται στην κορυφή. 

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕ ΔΟΚΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από την οριζόντια δοκό – πέρασμα, τις κουπαστές και κατακόρυφα 

συρματόσχοινα. Η οριζόντια δοκός διαστάσεων 68x190x1851 φέρει κατά μήκος της ειδικά διαμορφωμένες 

λοξοτομήσεις επάνω στις οποίες συνδέονται τα κατακόρυφα συρματόσχοινα διαμέσω ειδικά 

διαμορφωμένων μεταλλικών συνδέσμων. Τα συρματόσχοινα στο επάνω μέρος τους φέρουν μεταλλικά 

στοιχεία που εξυπηρετούν την σύνδεση αυτών με τις κουπαστές. Οι κουπαστές διαστάσεων 

58x95x1970mm συνδέονται με τους ορθοστάτες των πύργων με στριφώνια ικανής διατομής. 

 

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (Η=1250) 

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο πλαϊνά τέσσερις μπάρες ανάβασης και μια μπάρα κρατήματος 

που τοποθετείται στο άνω μέρος της σκάλας. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από HPL διαστάσεων 

18x405x1750 περίπου, όπου κατά μήκος κάθε πλευράς αφαιρείται υλικό (πατούρα) ώστε να 

δημιουργηθούν εσοχές. Στις εσοχές που δημιουργούνται τοποθετούνται ανάμεσα στα πλαϊνά οι  μπάρες 

ανάβασης που αποτελούνται από  μεταλλικές σωλήνες Φ26,7mm.Την κατασκευή συμπληρώνει μπάρα 

κρατήματος που καταλήγει στο άνω μέρος της σκάλας. 

 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ 

Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων 740x95x45 mm που στερεώνονται σε δύο μεταλλικές λάμες 

καμπύλου σχήματος και διαστάσεων 1900x40x4 mm. Εξωτερικά των λαμών φέρει δύο πλευρικά τόξα από 

πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. Το άνω μέρος της απολήγει στον πύργο, στο ύψος του παταριού. Η 

άνοδος στη ράμπα πραγματοποιείται με τη βοήθεια σχοινιού πολυπροπυλενίου Φ22mm, με κόμπους, το 

οποίο στηρίζεται σε ξύλο 1000x120x58 mm που προσαρμόζεται στα υποστυλώματα. 
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ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΒΑΣΗΣ  

To δίχτυ ανάβασης αποτελείται από διχτυωτή κεκλιμένη άνοδο που προσαρμόζεται στον πύργο υπό 

κλίση, μεταξύ εδάφους και του επιπέδου του παταριού. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο 

συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, με μάτι διχτιού 250 x 250 mm. 

 

ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από ίσιο σωλήνα Φ42,4 mm και έναν σωλήνα ίδιας διατομής 

μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του 

πύργου και πέντε σωλήνες Φ33.7mm μορφοποιημένες σε σχήμα ‘Π’ τοποθετημένες οριζόντια στον κυρίως 

άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα ‘πατήματα’ της αναρρίχησης. 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ (L=2400mm) 

Η οριζόντια κλίμακα αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 mm ύψους 2100 mm και ένα 

οριζόντια υποστύλωμα 95 x 95 x 2400 mm το οποίο φέρει χειρολαβές εκατέρωθεν που εξυπηρετούν την 

αιώρηση του χρήστη, καθώς και την μετάβαση αυτού από την μία άκρη στην άλλη.  

Για την είσοδο του χρήστη στην δραστηριότητα τοποθετούνται, ανάμεσα στα κάθετα υποστυλώματα, 

μεταλλικές μπάρες. Την κατασκευή συμπληρώνουν χειρολαβές κατασκευασμένες από HPL πάχους 18mm 

τοποθετημένες σε κατάλληλο ύψος στα κάθετα υποστυλώματα επίσης. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL)) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η 

σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED 

POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές 

μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας 

κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  

κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των 

υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε 

ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη 

από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί 

σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της 

τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 
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5. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ [HPL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται δύο (2) πύργους, εκ των οποίων ένας πύργος με επιστέγαση, ένα πύργο ασκεπή, μία (1) 

τσουλήθρα παίδων, μία (1) αναρρίχηση με δίχτυ, μία (1) κλίμακα ανόδου η οποία και αποτελεί το σημείο 

εισόδου στο σύνθετο, μία (1) γέφυρα υπό κλίση που ενώνει τα δύο πατάρια που βρίσκονται σε 

διαφορετικά καθ’ ύψος επίπεδα 1250mm και 600mm αντίστοιχα και δύο (2) διαδραστικά πάνελ με 

καθρέφτες. 

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

Ανεβαίνοντας από τη σκάλα ανόδου οδηγούμαστε στην τετράγωνη πλατφόρμα σε ύψος 600mm φέρει 

δύο πάνελ προστασίας από πτώση έμπροσθεν και εκ δεξιών του από τη φορά ανάβασης, τα οποία είναι 

διαδραστικά. Η πλατφόρμα συνδέεται, απέναντι και αριστερά ως προς την φορά κίνησης, με κλίμακα 

ανόδου σύνδεσης με τον πύργο που φέρει επιστέγαση. Ο πύργος βρίσκεται σε ύψος 1250mm, έχει είσοδο 

από την κλίμακα σύνδεσης των δύο πύργων, φέρει τσουλήθρα παίδων και συνδέεται με αναρρίχηση με 

δίχτυ, ενώ η πλευρά που δεν συνδέεται με δραστηριότητα καλύπτεται από πάνελ προστασίας από πτώση. 

Την κατασκευή ολοκληρώνουν δύο μεταλλικές αντηρίδες που τοποθετούνται αριστερά και δεξιά στο 

υποστύλωμα του αναρριχητικού συνόλου για λόγους ενίσχυσης της στήριξης του. 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 3300 mm 

Μήκος 4210 mm 

Πλάτος 2550 mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης 1800 mm 

Μήκος 7710 mm 

Πλάτος 5750 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 10 παιδιά 

Δραστηριότητες Αναρρίχηση, ολίσθηση, ανάβαση 

Ηλικιακή ομάδα 3-14 ετών 

Καταλληλότητα για όλους Ναι 
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Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=600mm) HPL 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης. Τα πλαϊνά 

κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm γενικών διαστάσεων 920x300mm. Στην εσωτερική 

τους πλευρά και στα σημεία που τοποθετούνται οι βαθμίδες δημιουργούνται «εσοχές» στις οποίες 

«εισχωρούν» οι βαθμίδες. Οι βαθμίδες γενικών διαστάσεων 95x40mm κατασκευάζονται από τροπική 

ξυλεία. Για την συναρμογή τους με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους στον φορέα χρησιμοποιούνται 

και βίδες Μ7x60mm. 

 

ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm (h=600mm) 

Το πατάρι αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 493 x 120 x 45 mm εσωτερικά των οποίων 

τοποθετείται πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση στις 

αντιδιαμετρικές πλευρές τους που εδράζουν στους ορθοστάτες. Στις διαμορφωμένες εγκοπές 

τοποθετούνται μεταλλικά ειδικά τεμάχια πάχους 4mm, τα οποία στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς 

ενώ φέρουν οπές για την συγκράτηση αυτών στους ορθοστάτες. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα 

υποστυλώματα διατομής 95x95mm.Την διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 

To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 600mm από την επιφάνεια του εδάφους.  

 

ΓΕΦΥΡΑ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (600-1250mm) 

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο πανέλα εκατέρωθεν τα οποία φέρουν εγκοπές μέσα από τις 

οποίες διαπερνούν τα σκαλοπάτια και έχει μήκος περίπου 740mm. Τα δύο πλαϊνά πανέλα της κλίμακας 

αποτελούν τόσο τα στοιχεία στήριξης των σκαλοπατιών, όσο και τις κουπαστές, που φέρουν κατάλληλα 

διαμορφωμένες κάθετες εγκοπές έτσι  ώστε να μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Τόσο τα θεματικά 

πανέλα όσο και τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm και 12mm 

αντίστοιχα. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο με επιστέγαση, ύψους 1250mm. 

 

ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm (h=1250 mm) 

Το πατάρι αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 493 x 120 x 45 mm εσωτερικά των οποίων 

τοποθετείτε πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση στις 

αντιδιαμετρικές πλευρές τους που εδράζουν στους ορθοστάτες. Στις διαμορφωμένες εγκοπές 

τοποθετούνται μεταλλικά ειδικά τεμάχια πάχους 4mm, τα οποία στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς 

ενώ φέρουν οπές για την συγκράτηση αυτών στους ορθοστάτες. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα 
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υποστυλώματα διατομής 95x95mm.Την διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 

To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους.  

 

ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΑΝΕΛΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (HPL) 

Το σκέπαστρο πανέλο έχει γενικές διαστάσεις 1042x1243mm και κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 

πάχους 12mm. Το πανέλο συγκρατείται από τέσσερις σωλήνες διατομής Φ26,9mm και πάχους 2mm. Η 

σωλήνες έχουν καμπυλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. 

Για την στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και 

«εισχωρούν» οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωλήνων χρησιμοποιούνται αυτοδιάτρητες 

βίδες Μ7. 

 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΜΕ ΔΙΧΤΥ  

Ο σκελετός της δραστηριότητας αναρρίχησης, πάνω στον οποίο προσαρμόζεται το δίχτυ αναρρίχησης, 

συνδέεται σε ένα εκ των υποστυλωμάτων του πύργου και εκατέρωθεν σε ένα ξύλινο υποστύλωμα που 

τοποθετείται σε απόσταση 1500mm, κατασκευάζεται από ξύλο ύψους 2000mm. Το δίχτυ κατασκευάζεται 

από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής 16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Τα καλώδια 

συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους. Την κατασκευή 

ολοκληρώνουν δύο μεταλλικές αντηρίδες που τοποθετούνται αριστερά και δεξιά στο υποστύλωμα του 

αναρριχητικού συνόλου για λόγους ενίσχυσης της στήριξης του. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL)) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η 

σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως 

στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με 

κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. Τα πλαϊνά 

ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη 

σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως 

τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση 

προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας 

κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. 
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ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 493x730mm. Στηρίζεται 

στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από 

την επιφάνεια του παταριού. 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 

Το πρώτο διαδραστικό πάνελ φέρει περιστρεφόμενο πάνελ HPL, το οποίο τοποθετείται μπροστά από τον 

ενσωματωμένο καθρέφτη που υπάρχει στο πάνελ, έτσι ώστε να εμφανίζεται κατά την περιστροφή του. Το 

δεύτερο διαδραστικό πάνελ φέρει δύο ενσωματωμένους καθρέφτες με θεματικά σχήματα. 

 

 

6. ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ (1 ΠΑΙΔΙΩΝ) (2 ΝΗΠΙΩΝ) ΞΥΛΙΝΗ 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2500mm  

Μήκος: 4750mm  

Πλάτος: 1580mm  

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm  

Μήκος: 4750mm  

Πλάτος: 7000  

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα 

κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 3 παιδιά  

Δραστηριότητες:  Κούνια – Αιώρηση  

Ηλικιακή ομάδα: 1,5-14 ετών  
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διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το 

τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 

εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται 

στα υποστυλώματα της κούνιας. 

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική 

διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. 

Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  

γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. 

Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζονται από 

λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο 

με πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων. 

Το κάθισμα παιδιών πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176, και κατασκευάζεται από 

λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε 

να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 

 

7. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 720mm 

Mήκος: 2420mm 

Πλάτος: 230mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

ύψος πτώσης: 800mm 

Μήκος: 4420mm 

Πλάτος: 2230mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 παιδιά 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. Το όργανο 

είναι κατάλληλο για συμμετοχή παιδιών όλων των δεξιοτήτων ικανοτήτων.  

Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95mm και μήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο 

κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την 

επαφή με το έδαφος. 

Η βάση κατασκευάζεται από κοιλοδοκό διατομής 100x100mm και μεταλλικά ελάσματα πάχους 8mm που 

φέρουν οπές για την έδραση του άξονα κίνησης. Ο άξονας της βάσης κατασκευάζεται από μασίφ 

στρόγγυλο ατσάλι διαμέτρου 12mm. Η όλη κίνηση επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένα 

από αλουμινούχο μπρούντζο, κράμα του οποίου οι μηχανικές ιδιότητες είναι εξαιρετικές. 

Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 

20mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από (HPL) 

πάχους 18mm στον φορέα της τραμπάλας σε ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που υπάρχει στην κολώνα. 

Το τεμάχιο επίσης φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό (πολυαμίδιο). 

Πέραν της απαιτούμενης πιστοποίησης του προϊόντος, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη και την 

διακήρυξη, μαζί με την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να υποβληθεί ειδικά για τον 

αποσβεστήρα της τραμπάλας, επί ποινή αποκλεισμού, έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για την 

περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ 

(EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) και αναφορά ελέγχου από επίσημο φορέα που θα επιβεβαιώνει ότι οι 

μετρήσεις της σχετικής προσκομιζόμενης χημικής ανάλυσης είναι εντός των επιτρεπτών ορίων που 

καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU). Σύμφωνα με 

το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-09-2020), οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που 

διενεργούνται για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων 

προϊόντων πραγματοποιούνται μόνον από διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή ομάδα: 3-14 ετών 
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8. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 

 

Γενικές διαστάσεις                                         

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος 

πτώσης: 

<600 mm 

Διάμετρος: 4000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το όργανο είναι κατάλληλο για συμμετοχή παιδιών όλων των δεξιοτήτων ικανοτήτων.  Το σύστημα 

απαρτίζεται από φορέα και βάση. 

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι διαμορφωμένο 

έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού 

υπάρχουν τέσσερις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο 

φορέας συνδέεται με τη βάση. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο 

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης 

Ύψος: 540 mm  

Μήκος: 1000 mm 

Πλάτος: 1000 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 4 παιδιά 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση   

 

Ηλικιακή ομάδα: 1,5 - 14 ετών 
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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. 

 

 

9.   ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 

 
Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 800mm 

Μήκος: 640 mm 

Πλάτος: 400 mm 

 

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 3640mm 

Πλάτος: 3400mm 

Ύψος πτώσης: 590mm 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες:  1   

Ηλικιακή ομάδα: +3 /+6 

Δραστηριότητες: ταλάντευση 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το παιχνίδι αποτελείται από φορέα / κάθισμα και βάση.  

Ο φορέας / κάθισμα είναι ενιαίος, κατασκευασμένος από γαλακτώδες ματ πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας (LDPE), χωρίς εμφανείς ενώσεις και κολλήσεις, σχηματίζοντας ένα ενιαίο ομοιόμορφο σώμα 

και προσαρτάται μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας στη βάση. Ο φορέας / κάθισμα είναι διάτρητος σε 

δύο πλευρές του, σχηματίζοντας χειρολαβές για το χρήστη με όποια φορά και αν κάθεται ενώ στις άλλες 

δύο πλευρές του υπάρχουν κοιλότητες, κατάλληλες για τη στήριξη των ποδιών. Αναλόγως με την ηλικιακή 
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ομάδα του χρήστη (3+ ή 6+), δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την μεγάλη πλευρά του καθίσματος 

είτε σαν πλάτη είτε σαν χειρολαβή.  

Η βάση αποτελείται από ελατήριο Φ160mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκα αγκύρωσης. Η 

πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους. Κατά τη 

συναρμολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω στο ελατήριο το οποίο με τη σειρά του, βιδώνεται πάνω στην 

πλάκα αγκύρωσης. Στο ύψος του εδάφους υπάρχει ένα πλαστικό προστατευτικό το οποίο περιβάλλει το 

ελατήριο και προστατεύει το χρήστη από παγίδευση των άκρων του. Όλα τα μεταλλικά μέρη αποτελούνται 

από γαλβανισμένο χάλυβα για την αντοχή τους στη διάβρωση. Το ελατήριο είναι βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή. 

Εσωτερικά ο φορέας φέρει στον πυρήνα του μία γεννήτρια και έγχρωμους λαμπτήρες τύπου LED. Η 

γεννήτρια συλλέγει την κινητική ενέργεια από την κίνηση του χρήστη και την μετατρέπει σε ηλεκτρική με 

την οποία τροφοδοτούνται οι λαμπτήρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε κάθε ταλάντωση του χρήστη να 

ανάβουν οι λαμπτήρες δημιουργώντας ένα οπτικό ερέθισμα για το χρήστη και τον περίγυρο του. 

 

 

10. ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ  (ΣΥΜΠ. ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από 

μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση κατασκευάζεται από μίγμα 

κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία 

περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους. 

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 1300mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο 

προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια 

υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή 

επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.  

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120  - 150mm 

περίπου (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
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απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 

επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι 

εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  

 

 

11. ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ. 2250ΜΜ  (ΣΥΜΠ. ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από 

μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης 

δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση κατασκευάζεται από μίγμα 

κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία 

περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους. 

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 2250mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο 

προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια 

υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή 

επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.  

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 120 - 150mm 

περίπου (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 

επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι 

εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  

 

 

12. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 500mm 

Πλάτος:500mm 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση πάχους 30mm αποτελείται 

από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, 

πάχους 10mm, αποτελείται από βαμμένους κόκκους ανακυκλωμένου ελαστoμερούς (EPDM) και κόλλας 

πουλυουρεθάνης. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση με κόλλα πολυουρεθάνης. 

To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1300mm. Η κάθε πλάκα 

έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό 

ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι 

ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω 

επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή 

των υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα 

επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων 

απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 

εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

πιστοποίηση κατά EN1176-1, EN1177 και έκθεσης δοκιμής για το ΕΝ71-3. 

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120 - 150mm περίπου, 

τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού επί 

τόπου. H βάση έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Η τελική 

επιφάνεια του σκυροδέματος είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν  ανωμαλίες 

που μπορεί να  προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  

 
13. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1800ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500mm 
Πλάτος:500mm 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση πάχους 50mm αποτελείται 

από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, 

πάχους 10mm, αποτελείται από βαμμένους κόκκους ανακυκλωμένου ελαστoμερούς (EPDM) και κόλλας 

πουλυουρεθάνης. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους συγκόλληση με κόλλα πολυουρεθάνης. 
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To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1800mm. Η κάθε πλάκα 

έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό 

ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι 

ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω 

επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή 

των υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα 

επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων 

απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 

εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

πιστοποίηση κατά EN1176-1, EN1177 και έκθεση δοκιμής για το ΕΝ71-3. 

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120 - 150mm περίπου, 

τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού επί 

τόπου. H βάση έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Η τελική 

επιφάνεια του σκυροδέματος είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν  ανωμαλίες 

που μπορεί να  προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  

 

14. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500mm 

Πλάτος:500mm 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 42mm αποτελείται 

από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 

3mm, αποτελείται από ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια παρθένου φύλλου EPDM βαμμένο στη μάζα του 

(ή ισοδύναμο ως προς την ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια), και εν συνεχεία διαδικασία μεταξύ τους 

συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης και θερμοκρασία έτσι ώστε να γίνεται μασίφ. Η συγκεκριμένη 

επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και 

χρωματικά. Η μορφή τους είναι λεία και οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες. Επιπλέον, η κάτω 
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επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή 

των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια έχουν διαστάσεις 500 x 500mm. 

To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1300mm. Η κάθε πλάκα 

έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, 

που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων 

απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 

εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

πιστοποίηση κατά EN1176-1, EN1177 και έκθεση δοκιμής για το ΕΝ71-3. 

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120 - 150mm περίπου, 

τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού επί 

τόπου. H βάση έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Η τελική 

επιφάνεια του σκυροδέματος είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν  ανωμαλίες 

που μπορεί να  προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  

 

15. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1800ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 
Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500mm 

Πλάτος:500mm 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 67mm αποτελείται 

από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 

3mm, αποτελείται από ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια παρθένου φύλλου EPDM βαμμένο στη μάζα του 

(ή ισοδύναμο ως προς την ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια), και εν συνεχεία διαδικασία μεταξύ τους 

συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης και θερμοκρασία έτσι ώστε να γίνεται μασίφ. Η συγκεκριμένη 

επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και 

χρωματικά. Η μορφή τους είναι λεία και οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες. Επιπλέον, η κάτω 

επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή 

των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα πλακίδια έχουν διαστάσεις 500 x 500mm. 
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To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1800mm. Η κάθε πλάκα 

έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, 

που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 

Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων 

απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 

εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

πιστοποίηση κατά EN1176-1, EN1177 και έκθεση δοκιμής για το ΕΝ71-3. 

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120 - 150mm περίπου, 

τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού επί 

τόπου. H βάση έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων. Η τελική 

επιφάνεια του σκυροδέματος είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν  ανωμαλίες 

που μπορεί να  προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  

 

16. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση επί τόπου του έργου θυσανωτού συνθετικού χλοοτάπητα από δίχρωμη 

(πράσινη - καφέ) ίνα πολυαιθυλενίου με ύψος πέλους τουλάχιστον 24 mm, υδατοπερατό, ανθεκτικό στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, οικολογικό και χημικά αδρανές, χωρίς να προκαλεί δερματικούς ερεθισμούς, 

ανακυκλώσιμο, βραδύκαυστο και βραδυφλεγές, κατάλληλο για υπαίθριους χώρους με καμία ανάγκη 

συντήρησης.  

Το νήμα είναι ραμμένο σε βάση από υφασμένο πολυπροπυλένιο(πρωτεύον υπόστρωμα) το οποίο είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την υπόβαση (δευτερεύον υπόστρωμα) από SBR Latex, το οποίο φέρει τρύπες 

αποστράγγισης με υδατοπερατότητα. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει βάρος πέλους 1.000-1.200 gr/m2 

περίπου, αντοχή θυσάνων στη βίαιη αφαίρεση, αντοχή σε διαμήκη εφελκυσμό, σε εγκάρσιο εφελκυσμό 

και πυκνότητα. 

Η τοποθέτησή του θα γίνει επί καλά συμπιεσμένης βάσης αδρανών, μέσου πάχους 10 cm τουλάχιστον, η 

οποία θα κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. Τα ρολά πλάτους 400cm, αφού απλωθούν συγκολλούνται 

στις ενώσεις με ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη 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 ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Ο χλοοτάπητας δεν θα 

χρειάζεται πλήρωση με άμμο. 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



 

 

 

 

105 

 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον, μη τοξικός και απαλλαγμένος 

από πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH), το οποίο θα αποδεικνύεται με σχετική έκθεση δοκιμής, η 

οποία θα προσκομίζεται. Αντίστοιχα ο χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται και από έκθεση δοκιμών 

κατά το πρότυπο ΕΝ71-3.  

 

17. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ 

 
Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 880 mm 

Πλάτος: 500 mm 

Μήκος: 500 mm 

 

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα διακοσμητικό 

πανέλο σε σχήμα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm περίπου, φέρει στο κάτω τμήμα 

του βάση μεταλλική από σωλήνα ίδιας διατομής, η οποία καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα, 

διατομής 80x80mm και πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος, το 

οποίο φέρει τέσσερις (4) 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 90ο και καταλήγει σε συστολή από Φ60 σε Φ200. 

Στο τελείωμα της συστολής βιδώνεται διακοσμητικό πανέλο από HPL 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 

τριστρωματικού πλαστικού σωλήνα με ενίσχυση υαλονημάτων από πολυπροπυλένιο ειδικής 

κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή. 

 

 

18. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ 

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 960mm 

Μέγιστη διάμετρος: 550mm 

Βάρος:  16.2kg 
Χωρητικότητα κάδου: 65lt 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο κάδος απορριμμάτων φέρει επιφάνεια ξύλινης απομίμησης και αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο 

σώμα και βάση, από το ίδιο υλικό (DURAPOL). Το υλικό κατασκευής του κάδου είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 

σε καιρικές συνθήκες, πιθανούς βανδαλισμούς και χρήζει ελάχιστης συντήρησης αφού η επιφάνειά του 

δεν απαιτεί βάψιμο, καθαρισμό και το χρώμα της διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Ο κάδος δεν 

παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση αποτελούν 

ένα ομοιογενές περίβλημα, με εσοχές και ανάγλυφες γραμμές ώστε να αποδίδεται η μορφή του ξύλου. 

Ταυτόχρονα πρόκειται για ένα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Στο κυρίως σώμα διατομής 

~550mm προσαρμόζεται το ενιαίο καπάκι με άνοιγμα στη μία πλευρά για τη ρίψη απορριμμάτων και την 

παράλληλη προστασία του εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση στο 

δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επίσης φέρει σύστημα αυτόματου κουμπώματος ανάμεσα 

στο κυρίως σώμα και το καπάκι, που διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο για την αποκομιδή. Περιέχει 

μεταλλικό εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 65lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η χρωματική επιλογή για τον 

κάδο περιλαμβάνει δύο αποχρώσεις: ανοιχτού και σκούρου ξύλου. Και στις δύο περιπτώσεις η ανάγλυφη 

επιφάνεια σε συνδυασμό με το χρωματισμό ‘τύπου ξύλου’ προσδίδει στον κάδο μία ‘φυσική’ μορφή που 

μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε φυσικό περιβάλλον και να συνδυαστεί με το τοπίο. 

 

19. ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ HPL 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην περιγραφή ενός μοναδιαίου τμήματος της πέργκολας: 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2500 mm 

Μήκος: 1600 mm 

Πλάτος: 1600 mm 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η πέργκολα αποτελείται από τον ξύλινο φέροντα οργανισμό της κατασκευής και τους φορείς με τα 

στοιχεία σκιασμού- τεγίδες. 

Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα ύψους 2400mm και διατομής 

95x95mm. Στην κορυφή τους βιδώνονται τα τέσσερα (4) οριζόντια δοκάρια μήκους 1600mm ώστε να 

δημιουργηθεί το πλαίσιο διαστάσεων 1600x1600mm. 

Το πλαίσιο των οριζόντιων δοκών σε συνδυασμό με τα υποστυλώματα αποτελούν και τον φέρων 

οργανισμό όπου εδράζονται οι τεγίδες. 
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Η κατασκευή ολοκληρώνεται από τους δυο ξύλινες φορείς οι οποίοι φέρουν ειδικές διαγώνιες εγκοπές για 

την υποδοχή των τεγίδων υπό κλίση. Ο κάθε φορέας αποτελείται από ένα ξύλινο οριζόντιο δοκάρι 

διαστάσεων 58x70mm. Οι τεγίδες- στοιχεία σκιασμού κατασκευάζονται από πανέλα HPL διαστάσεων 

περίπου 1400x75mm και πάχους 12-18mm, υπό διαφορετική κλίση για κάθε μοναδιαίο τμήμα της 

πέργκολας, ώστε να προσφέρει διαφορετικά επίπεδα σκίασης. 

Συνδυασμός μοναδιαίων τμημάτων μπορεί να γίνεται (σε αριθμό τέτοιο που εξυπηρετεί κάθε περιοχή), 

ώστε να καλυφθεί όλη η ζητούμενη περιοχή σκίασης κατά περίπτωση.  

Η όλη κατασκευή στηρίζεται στο έδαφος -και σε απόσταση από αυτό- μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών 

βάσεων. 

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή των βάσεων είναι 

γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  

 

 

20. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 

Διαστάσεις:  
Μήκος ανάλογα την περίπτωση, κυμαινόμενο από 50mm έως 2000mm, πλάτος  120mm,  ύψος έως 

1150mm. (Το τελικό ύψος διαμορφώνεται μετά και την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας στη βάση) 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η περίφραξη αποτελείται από: 

 Δύο (2) κάθετα υποστυλώματα 80x80x1150mm ύψος & 

 Ένα (1) μεταλλικό πλαίσιο  που διαμορφώνεται από τις οριζόντιες τραβέρσες και τις κάθετες δοκούς. 

 
Η κατασκευή απαρτίζεται από μεταλλικά πλαίσια τα οποία συνδεδεμένα μεταξύ τους απαρτίζουν την 

περίφραξη. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο τραβέρσες διατομής 80x20mm και τις κάθετες δοκίδες 

διατομής 80x20mm επίσης. 

Οι τραβέρσες  στηρίζονται σε δύο κάθετα υποστυλώματα 80x80x1150mm ύψος. Τo κάτω μέρος των 

υποστυλωμάτων εδράζεται σε μεταλλική βάση (λαπάτσα) διαστάσεων 120χ120  Οι δύο οριζόντιες 

τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό. Επάνω στις 

τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται μεταλλικές κάθετες δοκοί 80 x 20mm και σε 

διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Οι κάθετοι δοκοί συγκρατούνται με βίδες στις οριζόντιες τραβέρσες. 

Το μήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση. 

Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 80 x 80mm περίπου, 

ενώ στο επάνω και στο κάτω μέρος των κάθετων δοκών τοποθετούνται πλαστικά καπάκια διαστάσεων 80 
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x 20mm. Επίσης τοποθετούνται πλαστικά καπάκια διαστάσεων 80 x 20mm και στο τελείωμα των 

τραβερσών. 

Η έδραση της περίφραξης θα είναι σε σκυρόδεμα.  

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι ψυχρά γαλβανισμένα  και πλαστικοποιημένα με πολυαιθυλένιο υψηλής 

αντοχής διαφόρων χρωμάτων σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας και με UV για προστασία του 

χρώματος από τον ήλιο.  

Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης οποιουδήποτε 

μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. 

Η περίφραξη πρέπει να διαθέτει αναφορά ελέγχου που να δείχνει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

του προτύπου ΕΝ1176-7:2020 για χρήση σε παιδική χαρά. 

 
 

21. ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 
Διαστάσεις:  
Μήκος 28000mm, πλάτος  120mm,  ύψος έως 1150mm. (Το τελικό ύψος διαμορφώνεται μετά και την 
τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας στη βάση) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η πόρτα της περίφραξης αποτελείται από: 

 Δύο (2) κάθετα υποστυλώματα 80x80x1150mm ύψος & 

 Δύο (2) μεταλλικό πλαίσια  που διαμορφώνεται από τις οριζόντιες τραβέρσες και τις κάθετες δοκούς 
μήκους 1400mm το καθένα, τα οποία αποτελούν τα δύο φύλλα της πόρτας και στηρίζονται με τρεις 

μεντεσέδες βαρέως τύπου στα υποστυλώματα. 

 
Το πλαίσιο αποτελείται από δύο τραβέρσες διατομής 80x20mm και τις κάθετες δοκίδες διατομής 

80x20mm επίσης. 

Οι δύο οριζόντιες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς 

αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα με βίδες. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος 

τοποθετούνται μεταλλικές κάθετες δοκοί 80 x 20mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Οι κάθετοι 

δοκοί συγκρατούνται με βίδες στις οριζόντιες τραβέρσες. 

Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 80 x 80mm περίπου, 

ενώ στο επάνω και στο κάτω μέρος των κάθετων δοκών τοποθετούνται πλαστικά καπάκια διαστάσεων 80 

x 20mm. Επίσης τοποθετούνται πλαστικά καπάκια διαστάσεων 80 x 20mm και στο τελείωμα των 

τραβερσών. 

Η έδραση των υποστυλώματων της πόρτας της περίφραξης θα είναι σε σκυρόδεμα.  
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Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι ψυχρά γαλβανισμένα  και πλαστικοποιημένα με πολυαιθυλένιο υψηλής 

αντοχής διαφόρων χρωμάτων σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας και με UV για προστασία του 

χρώματος από τον ήλιο.  

Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης οποιουδήποτε 

μέρους του σώματος, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. 

Η περίφραξη πρέπει να διαθέτει αναφορά ελέγχου που να δείχνει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

του προτύπου ΕΝ1176-7:2020 για χρήση σε παιδική χαρά. 

 

 

1. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΕΝΔΕΙΚΤ. 25W) ΣΕ ΚΩΝΙΚΟ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ 

 
Α. Αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό τεχνολογίας LED (ενδεικτ. 25W) 
Κατάλληλο για οδικό φωτισμό εθνικών & επαρχιακών οδών και αστικό φωτισμό πχ. οδών πόλεων, 

υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών κλπ.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Ηλιακό φωτιστικό δρόμου αδιάβροχο με ανιχνευτή κίνησης και τηλεχειρισμό.  

Σώμα κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. 

Το φωτιστικό είναι ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 25W και φωτεινότητας τουλάχιστον 5100 LED flux. Το 

μέγεθος του φωτιστικού σώματος θα είναι τουλάχιστον 793 χ 365 χ 211. 

Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη 

δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές.  

Τα LEDs φέρουν ομάδα φακών οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από υλικό υψηλής θερμικής και 

μηχανικής αντοχής.  

Το ειδικό σύστημα ψύξης είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου, που βοηθά 

στην αποτελεσματική διαχείριση-απαγωγής της θερμότητας, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας των LEDs και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους.  

Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας με σκοπό την τέλεια στεγανότητα εξασφαλίζεται με την 

τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων.  

Το φωτιστικό έχει ενσωματωμένη αντικλεπτική λειτουργία (anti-theft) κατά την οποία όταν κάποιος 

θελήσει να κλέψει το ηλιακό φωτιστικό, τότε το φως θα συνεχίσει να αναβοσβήνει συνεχώς μέχρι να 

εξαντληθεί τελείως η μπαταρία ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο. Επιπλέον, το κουτί της 

μπαταρίας για να ανοιχτεί χρειάζεται ειδικό εργαλείο/κλειδί.  
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Το φωτιστικό διαθέτει αισθητήρες κίνησης (PIR / Microwave) σε συνδυασμό με έξυπνο ελεγκτή ώστε να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.  

Αποτελείται από διπλό μονοκρυσταλικό φωτοβολταϊκό πάνελ το οποίο βρίσκεται στην επάνω και κάτω 

πλευρά του φωτιστικού.  

Δυνατότητα προσθήκης κάμερας η οποία συνδυάζεται με μια εφαρμογή APP για παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος χώρου γύρω από το φωτιστικό. 

Περιλαμβάνει μπαταρίες (LiFeP04) βαθειάς εκφόρτισης.  

Προαιρετικά, το φωτιστικό σώμα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας από υπερτάσεις 

έως 4kV.  

Επιπλέον χαρακτηριστικά:  

• Προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων: IP65  

Κλάση Μόνωσης: Class I  

Ισχύς: LED 25W Τελευταίας τεχνολογίας LED.  

Θερμοκρασία χρώματος: Η θερμοκρασία χρώματος που χρησιμοποιείται είναι Neutral White - 4000K. 

Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασία χρώματος LED κατά προτίμηση. 

Το φωτιστικό διαθέτει τρία (3) τυποποιημένα πρότυπα λειτουργίας που καλύπτουν το σύνολο των 

εφαρμογών:  

Α: Λειτουργία που βασίζεται στον συνδυασμό χρονοδιακόπτη με αισθητήρα κίνησης.  

Η καλύτερη επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας και επίτευξη μέγιστης αυτονομίας.  

Β: Λειτουργία μόνο με αισθητήρα κίνησης.  

Γ: Λειτουργία μόνο με χρονοδιακόπτη.  

Ημέρες Αυτονομίας: Η αυτονομία του φωτιστικού ανάλογα με την επιλογή λειτουργίας του κυμαίνεται 

από 3-7ημέρες.  

Τοποθέτηση: Προσαρμογή σε κορυφή ιστού ή βραχίονα διατομής περίπου Φ60 – Φ65mm ή επίτοιχη 

προσαρμογή με ειδικό εξάρτημα.  

Χρώματα: Jet black - RAL 9005  

Προδιαγραφές – Εγκρίσεις: Το φωτιστικό σώμα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει σήμανση CE. 

Φωτομετρική Καμπύλη: Φωτομετρικά Στοιχεία (Cd/1000lm). 

 

Β. Κωνικός οκταγωνικός Σιδηροϊστός Φωτισμού με επικάλυψη από ειδικό ελαστομερές υψηλής αντοχής 
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Ο μεταλλικός κωνικός οκταγωνικός σιδηροϊστός φωτισμού θα έχει ύψος 4000mm, πάχος χάλυβα 3mm, 

απόσταση δύο απέναντι γωνιών οκταγώνου βάσης 120mm –  κορυφής 65mm (το μεταλλικό μέρος του), 

θυρίδα 300x62mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα και 

τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης 310x310x10mm με οπές σε διάταξη 235x235 και 4 τρίγωνα ενίσχυσης. 

Θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025, γαλβανισμένος εν 

θερμώ βάσει διεθνών προτύπων EN ISO 1461 και με πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο 

κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό φορέα και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40. 

Ο ιστός θα φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας ελαστομερές,  πολύ υψηλής αντοχής κατάλληλο για 

εξωτερική χρήση. 

Η πρόσφυση της επικάλυψης ελάχιστου πάχους 8mm στο σιδηροσωλήνα γίνεται εργοστασιακά με τη 

μέθοδο της θερμής διέλασης. Η επικάλυψη γίνεται με ειδικά σχεδιασμένη ελαστομερή πολυουρεθάνη 

πολύ υψηλής πυκνότητας & αντοχής, κατάλληλη για εξωτερικό χώρο καθιστώντας τους ιστούς, πλήρως 

ανθεκτικούς στη διάβρωση. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων χρωμάτων με UV για προστασία 

από τον ήλιο. 

 Η διαδικασία πλαστικοποίησης συμβάλλει σε υψηλές τιμές απορρόφησης ελαστικού εξωτερικά του 

μεταλλικού πλαισίου (κολώνας) με ελάχιστο πάχος 8mm περιμετρικά η οποία γίνεται εργοστασιακά με τη 

μέθοδο της  διέλασης δίνοντας το τελικό σχήμα της κωνικής οκταγωνικής διατομής στον ιστό, αντίστοιχα 

με την εσωτερική μεταλλική  μήτρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε η βέλτιστη πρόσφυση 

αποτρέποντας οποιαδήποτε διάβρωση και επιτυχαίνοντας έτσι μεγάλη αντοχή στο χρόνο λόγω της  

εξωτερικής ελαστικής επίστρωσης ελάχιστου πάχους 8mm. 

Οι τελικές διαστάσεις (με την επικάλυψη) του κωνικού οκταγωνικού ιστού θα είναι: απόσταση δύο 

απέναντι γωνιών οκταγώνου βάσης 137mm –  κορυφής 82mm. 

Στη βάση αγκύρωσης Μ16x500mm σε διάταξη 235x235 θα περιλαμβάνονται 8 παξιμάδια και 8 ροδέλες, 

όλα γαλβανισμένα εν θερμώ βάσει διεθνών προτύπων EN ISO 1461. 

Τα Φωτιστικά Σώματα και οι Ιστοί Φωτισμού θα φέρουν σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμανση CE. 

 

Μαρούσι,  06/12/2022 
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Ο Συντάξας  

 

 

 

Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Α/Α Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Αναπλ.  Προϊσταμένη  

Δ/νσης  Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής  

 

 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
2022» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2022 

 
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
  ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
249.998,19€ (με ΦΠΑ 24%) 

Κ.Α.  35-7135.004 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαροσίου 
για το έτος 2022 

   

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΡΟΥΣΙΟΥ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΕΜ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 37535200-9 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 
 

ΤΕΜ. 1,00 19.400,00 19.400,00 

2 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ 

ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

 
ΤΕΜ. 1,00 14.500,00 14.500,00 

3 37535200-9 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΕΜ. 1,00 8.400,00 8.400,00 

4 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΤΑΡΙΑ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – ΣΤΥΛΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ – ΟΡΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

 

ΤΕΜ. 1,00 12.100,00 12.100,00 

 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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5 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ [HPL] 

 

 

ΤΕΜ. 1,00 9.700,00 9.700,00 

6 37535200-9 

ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ (1 ΠΑΙΔΙΩΝ) (2 ΝΗΠΙΩΝ) 

ΞΥΛΙΝΗ 

 
ΤΕΜ. 1,00 2.120,00 2.120,00 

7 37535200-9 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 
ΤΕΜ. 4,00 770,00 3.080,00 

8 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ. 3,00 950,00 2.850,00 

9 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜ. 1,00 1.450,00 1.450,00 

10 44112200-0 

ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ  (ΣΥΜΠ. ΥΠΟΒ. 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 166,25 173,00 28.761,25 

11 44112200-0 

ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.2250ΜΜ  (ΣΥΜΠ. ΥΠΟΒ. 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 90,00 195,00 17.550,00 

12 44112200-0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 274,63 92,00 25.265,96 

13 44112200-0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. 

ΤΟΥΛ.1800ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 
 

Μ2 37,58 108,00 4.058,64 

14 44112200-0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ 

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 30,51 104,50 3.188,30 

15 44112200-0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ 

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1800ΜΜ (ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 4,18 120,50 503,69 

16 44112200-0 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 970,40 34,00 32.993,60 

17 34928400-2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 4,00 575,00 2.300,00 

18 34928400-2 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ 

ΧΑΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ 
ΤΕΜ. 1,00 650,00 650,00 

19 34928400-2 
ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ HPL 

 
ΤΕΜ. 4,00 1.950,00 7.800,00 

20 34928400-2 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ 

ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 
Μ.Μ.. 12,00 130,00 1.560,00 
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21 34928400-2 

ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 
ΤΕΜ. 1,00 380,00 380,00 

22 34991000-0 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΕΝΔΕΙΚΤ. 25W) ΣΕ 

ΚΩΝΙΚΟ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ 

 

ΤΕΜ. 2,00 1.500,00 3.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
201.611,44 

 

 ΦΠΑ 24% 48.386,75 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 249.998,19 

 

Μαρούσι,  06/12/2022 

 

 

 

Ο Συντάξας  

 

 

 

Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Α/Α Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Αναπλ.  Προϊσταμένη  

Δ/νσης  Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής  

 

 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού συνολικά πέντε παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου συμπεριλαμβανομένων των οργάνων παιδικής χαράς, των δαπέδων ασφαλείας και λοιπού 

αστικού εξοπλισμού,  με την τοποθέτησή τους στις Παιδικές Χαρές του Δήμου, ώστε να πληροί τις 
προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, 

ΕΝ1177 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 

27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014)  και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 

έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 249.998,19€  συμ/νου   Φ.Π.Α 24 %  και θα βαρύνει τον Κ.Α.:   35-

7135.004 και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνουν σύμφωνα με τις  διατάξεις: 

1. Τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα  ισχύει  

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006). 

3. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 

4. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016). 

5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) 

 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

7. Τον Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις» . 

       

 

        

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ 2022» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2022 

 
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
  ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
249.998,19€ (με ΦΠΑ 24%) 

Κ.Α.  35-7135.004 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαροσίου 
για το έτος 2022 
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8. Τον Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

9. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

11. 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. 

ΑΡΘΡΟ 4°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά έγγραφα κατά σειρά ισχύος για την εκτέλεση της παρούσας μελέτης θα είναι: 

1. Το συμφωνητικό.  

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της . 

3. Η Παρούσα μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

4.  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή. 

5. Η προσφορά του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5°: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Το 

συνολικό ποσό στην προσφορά του προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει (επί  ποινή απόρριψης) το 

αντίστοιχο συνολικό ποσό, που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

ΑΡΘΡΟ  6. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της 

σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, η τιμή μονάδας της προσφοράς για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει 

σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση 

και της τελευταίας παράδοσης των προς  προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα 

μελέτη. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
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σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 

παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον  ως και 2 μήνες μετά 

τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 

του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το αρμόδιο τμήμα 

του Δήμου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, αφού ο ανάδοχος καταθέσει 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (αν προβλέπεται από τη 

παρούσα διακήρυξη) και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103  του Ν.4412/2016 για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών 

χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του 

συμβατικού αντικειμένου και ποσού, μετά από σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω διάρκεια, ο 

Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού 

αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε από αίτημα του προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου.  

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 

υπηρεσίας και εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση των 

υπεύθυνων των φορέων. Τα υλικά θα παραδοθούν  με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή 
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στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών των φορέων (Αμαξοστάσιο Δήμου Αμαρουσίου, Αμαρουσίου 

Χαλανδρίου 41) ή όπου αλλού ορίσει η υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ  10. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

(υποβαθμισμένα ή αλλοιωμένα ), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις  του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτέλεση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 
Ο ανάδοχος, με δική του μέριμνα και έξοδα, οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη 

στον Δήμο Αμαρουσίου, σε χρόνο και στους χώρους που θα υποδειχτούν από την  αρμόδια υπηρεσία, 

συνοδευόμενα από τα νόμιμα παραστατικά. 

Η παραλαβή των ειδών της εν λόγω προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

του Δήμου Αμαρουσίου, κατόπιν ελέγχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι τιμές προσφοράς ή το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή  για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία 

μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα  72, 203, 207, 213, 218, 220 του Ν.4412/2016. 

Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο  203 και 204 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: 

α) οι διατάξεις Ν.4412/2016, 

β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α �/08.08.2016).                                                                            

Μαρούσι,  06/12/2022 

Ο Συντάξας  

 

 

 

Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Α/Α Σ. Μπρεκουλάκης  

Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος MSc 

Η Αναπλ.  Προϊσταμένη  

Δ/νσης  Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής  

 

 

Ναυσικά Χατζηδάκη 

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας 

(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ) 

Προς τον Δήμο Αμαρουσίου 

Ημερομηνία:     /     / 

 

Οικονομική προσφορά  

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»,  που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας. 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__/ 

 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών). 

 

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΡΟΥΣΙΟΥ 

Α/
Α 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μ. 
Μ. 

ΤΕΜ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 
37535200-

9 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 

 

ΤΕΜ. 1,00   

2 
37535200-

9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 

ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

 

ΤΕΜ. 1,00   

3 
37535200-

9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΕΜ. 1,00   

4 
37535200-
9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΠΑΤΑΡΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – 
ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ – ΟΡΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

 

ΤΕΜ. 1,00   

5 
37535200-

9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

[HPL] 

 

 

ΤΕΜ. 1,00   

6 
37535200-

9 

ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ (1 ΠΑΙΔΙΩΝ) (2 

ΝΗΠΙΩΝ) ΞΥΛΙΝΗ 

 

ΤΕΜ. 1,00   

7 
37535200-

9 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 
ΤΕΜ. 4,00   

8 
37535200-

9 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ. 3,00   

9 37535200- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜ. 1,00   
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9 

10 
44112200-

0 

ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ  (ΣΥΜΠ. 

ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 166,25   

11 
44112200-

0 

ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.2250ΜΜ  (ΣΥΜΠ. 

ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 90,00   

12 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ 

(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 274,63   

13 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1800ΜΜ 

(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 37,58   

14 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ 

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM 

ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1300ΜΜ 

(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 30,51   

15 
44112200-

0 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩ 

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM 

ΓΙΑ ΥΨ.ΠΤ. ΤΟΥΛ.1800ΜΜ 
(ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

 

Μ2 4,18   

16 
44112200-

0 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 970,40   

17 
34928400-

2 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 4,00   

18 
34928400-

2 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ 
ΤΕΜ. 1,00   

19 
34928400-

2 

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ 

HPL 

 

ΤΕΜ. 4,00   

20 
34928400-

2 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 

Μ.Μ.

. 
12,00   

21 
34928400-

2 

ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΕ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

 

ΤΕΜ. 1,00   

22 
34991000-

0 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΕΝΔΕΙΚΤ. 25W) ΣΕ 
ΤΕΜ. 2,00   
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ΚΩΝΙΚΟ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ 

 

 
 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

  

ΦΠΑ 24%  

 
 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

Σημείωση προς προμηθευτές:  
Στον παραπάνω πίνακα, συμπληρώστε μόνο τις στήλες «Τιμή Μονάδας» και «Σύνολο». Όλες οι υπόλοιπες 

στήλες καθώς και η σειρά των ειδών πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτες. Συμπληρώστε και την 

τελευταία γραμμή του πίνακα με τη συνολική τιμή της προσφοράς σας (μερικό σύνολο, ΦΠΑ, γενικό 

σύνολο με ΦΠΑ). Όλες οι τιμές σε ευρώ και  με ακρίβεια δύο δεκαδικών. 

 

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα  

 

 

(να αναγραφεί ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα) ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Για την (εταιρία), 

Με εκτίμηση, 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΕΕΕΣ  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 180005
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.maroussi.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090312495
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.maroussi.gr
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Οδός και αριθμός: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 9 ΚΑΙ Δ.ΜΟΣΧΑ
Ταχ. κωδ.: 15124
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Τηλέφωνο: 2132038096
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: skotrotsiou@maroussi.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 180005

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63a14e92eb32ff008d299e01 στις20/12/22 11:56

22PROC011856984 2022-12-20



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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