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1 Το παρόν υπόδειγμα δφναται να χρθςιμοποιείται και για ςυμβάςεισ προμθκειϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ 60.000 Ευρϊ χωρίσ 

ΦΡΑ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει να χρθςιμοποιιςει θλεκτρονικά μζςα (ΕΣΘΔΘΣ) , με τισ κατάλλθλεσ 
προςαρμογζσ, όπου απαιτοφνται με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, για ςυμβάςεισ αξίασ ζωσ 60.000,00 ευρϊ (ενδεικτικά το 
άρκρο 3.4 «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ» πρζπει να προςαρμοςτεί ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016  «Ενςτάςεισ»).  
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ 50 

Ρόλθ ΠΟΛΤΓΤΡΟ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 63100 

Χϊρα2  

Κωδικόσ ΝUTS3  

Τθλζφωνο 2371 025 192 

Φαξ 2371 025 138 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tech4@polygyros.gr, tech10@polygyros.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 Δ/νση Σεχνικών Τπηρεσιών 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.polygyros.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5 www. promitheus.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6  o Διμοσ Ρολυγφρου, αποτελεί «μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι» και ανικει 
ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ).  7 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι «Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ». 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 9  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Διμου Ρολυγφρου www.polygyros.gr10 

                                                           
2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
3 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
4 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

5 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   
6 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

8 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
10 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

mailto:tech4@polygyros.gr
http://www.polygyros.gr/
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β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr ι άλλθ διεφκυνςθ www.polygyros.gr 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.polygyros.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ11 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται με το ποςό των 199.999,60€,  από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 055 2017ΣΕ05500010 ), όπωσ εντάχκθκε με τθν αρ. 52418/27-
9-2018 απόφαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςτο χρθματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ» ςτο 
πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ΙΙΙ, τθσ Ρράξθσ : Ρρομικεια - τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ 
παιδικϊν χαρϊν των Διμων τθσ χϊρασ» και με ποςό 59.991,20 € από ίδιουσ πόρουσ του Διμου 
Ρολυγφρου. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 02.61.7341.002 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του Διμου Ρολυγφρου 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ ζξι (6) 
παιδικϊν χαρϊν του Διμου Ρολυγφρου, με ςτόχο τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των χϊρων αυτϊν του 
Διμου, όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

τόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ δθμιουργία ςφγχρονων, λειτουργικϊν και αςφαλϊν χϊρων αναψυχισ για 
μικροφσ και μεγάλουσ επιςκζπτεσ. Ο κάκε χϊροσ κα περιλαμβάνει παιχνίδια για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ, 
υλικό απορρόφθςθσ κροφςεων, κακιςτικά ςε καίριεσ κζςεισ, τόςο για τθν ορκι επίβλεψθ των παιδιϊν, 
αλλά και τθν ανάπαυςθ των επιςκεπτϊν, κάδουσ απορριμμάτων, κλπ. Ο προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ ζχει 
μελετθκεί ϊςτε να παρζχει μία πλθκϊρα δραςτθριοτιτων ςτουσ επιςκζπτεσ, κακϊσ επίςθσ και να 
ςυμβάλει ςτθν βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των πολιτϊν, μόνιμων κατοίκων και επιςκεπτϊν.  

Οι παιδικζσ χαρζσ ςτισ οποίεσ πρόκειται να γίνουν οι παρεμβάςεισ ανάπλαςθσ είναι οι παρακάτω: 

1. Παιδικι χαρά Μεταμόρφωςθσ (ζκταςθσ: 350m2) 

2. Παιδικι χαρά ανϊν (ζκταςθσ: 375m2) 

3. Παιδικι χαρά Πολυγφρου, τοποκεςία: “Ζξι Βρφςεσ” (ζκταςθσ: 190m2) 

4. Παιδικι χαρά Κελιοφ (ζκταςθσ: 380m2) 

5. Παιδικι χαρά Ορμφλιασ (ζκταςθσ: 182m2) 

6. Παιδικι χαρά Πλανϊν (ζκταςθσ: 220m2) 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 37535200-9 (Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ) και ςυμπλθρωματικϊν CPV: 39113300-0 
(πάγκοι-κακίςματα), 34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων), 34991000-0 (Φωτιςτικά ςϊματα 
υπαίκριων χϊρων), 34928200-0 (Ρεριφράξεισ), 44112200-0 (Επενδφςεισ δαπζδων)12 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα, διότι θ ανάγκθ να ςυντονιςτοφν οι διάφοροι 
προμθκευτζσ των τμθμάτων ενδζχεται να κζςει ςε ςοβαρό κίνδυνο τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
11 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
12   Σφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 259.990,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:  209.670,00 €  ΦΡΑ : 50.320,80.€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζξι (6)μινεσ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν υπ’ αρικμόν 
37/18 μελζτθ – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ – Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ (ΡΑΑΤΘΜΑ 1), θ οποία αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 13 τθσ τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ14: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)15, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,16 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)17  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν18  

                                                           
13 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  
14 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

15 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
16 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
17 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 
του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, 
όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379. 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»19, τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»20.   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Σο ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ 
ςφμβαςθσ είναι: 

 Σθν αρικ. 288/2018 απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ.      

 Σθν με Α/Α 104 και αρ. πρωτ. 2216 / 18.02.2020 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, περί 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

 Σθν αρικ. …./……… απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ και 
ανάλθψθσ δαπάνθσ 

                                                                                                                                                                                                 
18 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ.. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 12 του άρκρου 379. 

19 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

20       Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε 
ζτοσ. Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 Σθν αρικ. ……./………. Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ 
διακιρυξθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Δευτζρα 25  Μαΐου 2020  και ώρα 12:0021 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 29θ Μαΐου 2020, θμζρα Παραςκευι και ώρα 10:00  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ22  

Δεν αφορά τον παρόντα Διαγωνιςμό 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 23 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 24.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.25:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : ……..… 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 26 27 28 29, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

α) ςε  μία Εβδομαδιαία Νομαρχιακι Εφθμερίδα  (το ΘΕΜΑ τθσ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ) και  

β) ςε μία Θμεριςια Νομαρχιακι Εφθμερίδα (ο ΤΥΡΟΣ τθσ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ) 

 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)30  

                                                           
21 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

22 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 
άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

23 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.   

24 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 
25 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016. 
26 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
27 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

28 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

29   Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι 

Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
30   Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα 

α.α.), βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.polygyros.gr, ςτθν διαδρομι ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ ► ΡΟΚΥΘΞΕΙΣ .31.   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ.3 
του Ν.3548/07 και 46 του Ν.3801/09  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ32  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                                                                                                                                                                 
38§3 Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, 
ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

 
31 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ  

προκιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διαχειριςτικισ Αρχισ , ι του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ, για διάςτθμα δζκα 
(10) τουλάχιςτον θμερολογιακϊν θμερϊν, αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 
36 τθσ με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Βϋ3521/01-11-2016) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, 
Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

32 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://www.polygyros.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,33  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ (ΑΔΑΜ ….)  

2. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+34  

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. Θ υπϋαρικμ. 37/18 μζλζτθ τθσ Δ.Τ.Υ. του Διμου 35 

6. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ36  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr37. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο38. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

                                                           
33 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 

άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για  
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

34 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
35 Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να 

προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
36 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 

αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ τθσ Α.Α.  

37 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

38 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερεισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν39. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ40: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ.+41 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)42. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική 

γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από 

ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 43.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

                                                           
39 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
40 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
41 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 
42Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

43 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
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τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
44  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα45. 

2.1.5 Δγγπήζεηο46 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)47, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν48, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Επιςυνάπτεται  ςχετικό υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα 4. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

                                                           
44

 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 
43 του ν. 4605/2019. 

45 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
46 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ 
47   Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
48 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.49 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι50 για τθν υποβολι προςφοράσ51.  3. Στισ 
περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.52   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο53 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ54, ποςοφ  
τεςςάρων χιλιάδων εκατόν ενενιντα τριών ευρώ και ςαράντα λεπτών ( 4.193,40 €)55.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 27-12-2020, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201656. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
49 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

50 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
51 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

52 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
53 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
54 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

55           Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
(άρκρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 
(Α’ 52)).   

56 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 
τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ57  

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ58 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

                                                           
57 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
58 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου59. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.60 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 61 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

                                                           
59 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
60 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

61 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
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ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται62 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ63:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201664,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,65  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

                                                           
62 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

63   Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 
 
64 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

65 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 66 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)67. 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)68 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 69. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201670. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ71  

                                                           
66 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, 

πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 

Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
67 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

68 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
69 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
70   Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 

επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.  
71 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο72  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ73  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα74  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, δεν υπάρχει απαίτθςθ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα75  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  πρζπει  να διακζτουν επί  ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω πιςτοποιθτικά που 
ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με 
τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα.  

                                                           
72 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
73 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
74 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 

ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

75 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να 
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: 
ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 και Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
ISO 14001. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 του αρμόδιου/αρμοδίων (βάςει ςχετικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ του ςυμμετζχοντοσ), που κα αναλάβει  τθν εγκατάςταςθ των 
προςφερόμενων εξοπλιςμϊν, και ςτο οποίο κα αναφζρεται θ εγκατάςταςθ και τεχνικι 
υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων. 

 Ριςτοποιθτικό ΕΝ1176 για τα προςφερόμενα όργανα παιδικισ χαράσ. 

 Ριςτοποιθτικό ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΝ71.3 για τα προςφερόμενα πλακίδια αςφαλείασ. 

 Ριςτοποιθτικό ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3 για τα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα. 

 Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά των παραγράφων 2.1 και 2.2 τθσ υπ' αρίκμ. 
37/18 μελζτθσ τθσ Δ.Τ.Υ. του Διμου. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο76  

Οι οικονομικοί φορείσ  κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ, να διακζτουν τα όλα 
πρότυπα και τισ πιςτοποιιςεισ όπωσ αναφζρκθκαν αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςθσ και 
ςτθν υπ' αρίκμ. 37/2018 μελζτθσ τθσ ΔΤΥΡ. 

Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των αναφερόμενων 
ςτθν παροφςα, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα προσ τα αναφερόμενα. Θ 
ιςοδυναμία αυτι κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ 
των αρμοδίων αρχϊν και των αναφερόμενων ςτο άρκρο 11 τθσ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) αναγνωριςμζνων φορζων ελζγχου. 

Θ τιρθςθ των απαιτιςεων των προαναφερόμενων προτφπων ι προδιαγραφϊν αςφαλείασ πιςτοποιείται 
από αναγνωριςμζνουσ φορείσ για τον ςκοπό αυτό, μζςω διενζργειασ περιοδικϊν, ανά διετία, ελζγχων και 
τθν ζκδοςθ αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν ελζγχου ανά παιδικι χαρά.77   

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ78. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

                                                           
76 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016). 

77 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδομζνων από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα όςον 
αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ 
ι ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα 
που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι Α.Α. αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 

 Πταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα 
αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, οι Α.Α. αποδζχονται επίςθσ 
άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του εφαρμοςτζου 
ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τα πιςτοποιθτικά  που ηθτοφνται από τισ Α.Α. πρζπει να ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016. 

78 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .  
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Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ79. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 80. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 81. 

Θ εκτζλεςθ των εργαςιών τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ των οργάνων των παιδικών χαρών κακώσ και 
θ πιςτοποίθςθ των εγκαταςτάςεων από εγκεκριμζνο φορζα γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικών φορζων, από ζναν από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι Σα πιςτοποιθτικά ελζγχου εγκατάςταςθσ κα παραδοκοφν ςτο Διμο. Θ 
τελικι χωροκζτθςθ των οργάνων κα γίνει κατόπιν υπόδειξθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο 
από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-
11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα 2,  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ82 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν83 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

                                                           
79 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
80 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
81 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
82 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι 
υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ 
και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

83
       Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.84 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα85 86 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201687. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )88. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.489. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν90. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

                                                           
84 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 
85

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

86   Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-
Η9Κ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  

87 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
88 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
89 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016. 
90 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικών91. θμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.92 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβλι του93. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.294 και 2.2.3.495 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του96 και επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ+.  

                                                           
91   Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
92 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
93   Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
94 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

95 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
96   Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του 

ν. 4605/2019. 
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Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων97. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του98 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ99 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν100, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

                                                           
97 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
98

       Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
99   Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
100 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,101 κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 102.και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.103 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

                                                           
101   Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
102 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
103 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,104 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να προςκομίςουν οποιοδιποτε δικαιολογθτικό 105 . Εάν ο οικονομικόσ 
φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να 
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο.106    

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 107  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά 
ISO. 108 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 109.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

                                                           
104   Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
105 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

106 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

107 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

108 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

109   Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ 
αδ’ του ν. 4605/2019.  
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Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ110 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.111 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο112  

Κριτιριο ανάκεςθσ113 τθσ Σφμβαςθσ114 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I : Μελζτθ (Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ- Ρροχπολογιςμόσ) τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ 
προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

                                                           
110 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
111 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
112 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
113 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

114 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 115 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, 
θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν 
τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ116. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)».117 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 118 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.119 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

                                                           
115       Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012. 
116 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
117 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 

1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016). 
118   Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
119 Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 



 

Σελίδα 28 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα120, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.121 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

                                                           
120 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
121 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
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οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.122 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν123: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016124, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα 2), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” τθσ μελζτθσ 37/2018 
μελζτθσ τθσ Δ.Τ.Υ. του Διμου, του Ραράρτθματοσ 1 : “Μελζτθ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ- Ρροχπολογιςμόσ” 
τθσ διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα125 126.  

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του) και ειδικότερα: 
 
 Με τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν ειδικό τεφχοσ τεχνικισ 

περιγραφισ, ςτο οποίο κα δίδεται λεπτομερισ περιγραφι για κάκε προςφερόμενο είδοσ, ςυνοδευόμενθ 
από επίςθμα prospectus ι καταλόγουσ που κα επαλθκεφουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
προςφερόμενου είδουσ. Σε κάκε ζνα από τα παραπάνω ζντυπα είναι υποχρεωτικό ςτθ κζςθ του 
προςφερόμενου αντικειμζνου να αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του και να διευκρινίηεται ο τφποσ που 
προςφζρεται, με τρόπο μονοςιμαντο, ζτςι ϊςτε να μθ δθμιουργείται καμία αμφιβολία ωσ προσ τθν 
ταυτότθτα του προςφερομζνου είδουσ. Ραράβαςθ του όρου αυτοφ κεωρείται ότι ςυνεπάγεται αοριςτία 
τθσ προςφοράσ και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ειδικότερα ςτθν τεχνικι προςφορά κάκε είδουσ κα υπάρχει:  

α. Χϊρα προζλευςθσ - καταςκευισ.  

                                                           
122 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 

αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

123 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
124 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  
125 Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
126 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   

βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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β. Καταςκευαςτικόσ - Ρρομθκευτικόσ Οίκοσ.  

γ. Τφποσ ι μοντζλο προςφερομζνου.  

Για τα προϊόντα που καταςκευάηει ο ίδιοσ ο διαγωνιηόμενοσ απαιτείται ο χαρακτθριςμόσ 
«καταςκευισ του εργοςταςίου μασ».  

 Πποια προςφορά δεν ςυνοδεφεται από το τεφχοσ αυτό ι υπάρχουν ς' αυτό αςαφείσ ι ελλιπείσ 
τεχνικζσ περιγραφζσ, μπορεί να απορριφκεί ανάλογα με τισ ελλείψεισ ι αςάφειεσ. 

 Αναντιςτοιχία τεχνικισ προςφοράσ - τεχνικϊν φυλλαδίων - prospectus μεταξφ τουσ με αυτι τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ, αποτελεί ουςιαςτικό λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηόμενου που κα αναφζρει τον καταςκευαςτικό οίκο, τθ χϊρα 
προζλευςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ που κα καταςκευάςει τα προςφερόμενα ςτον διαγωνιςμό 
είδθ. 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ για τθν αποδοχι εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον διαγωνιηόμενο, υπζρ του οποίου εκδίδει τθν βεβαίωςθ. Σε 
κάκε περίπτωςθ ςτθν βεβαίωςθ του καταςκευαςτι κα πρζπει να αναφζρεται θ επωνυμία και τα πλιρθ 
ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται, κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και θ 
επωνυμία του φορζα για τον οποίο προορίηεται θ προμικεια (Διμοσ Ρολυγφρου). 

Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι εργοςταςίου που δθλϊκθκε. Καταςκευι του 
υλικοφ ςε εργοςτάςιο / καταςκευαςτικό οίκο άλλο από εκείνο που δθλϊκθκε ςτθν προςφορά, ςε 
περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςυνεπάγεται τθν 
κιρυξθ του προμθκευτι ζκπτωτου με τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου για το χρόνο παράδοςθσ των υπό προμικεια υλικϊν 
ζτοιμων προσ λειτουργία, ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από ζξι (6) θμερολογιακοφσ μινεσ. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου για φπαρξθ και παροχι ανταλλακτικϊν για πζντε (5) ζτθ 
κακϊσ και γραπτι εγγφθςθ για δφο (2) τουλάχιςτον ζτθ, για τα υπό προμικεια είδθ. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου για τθν ςυμμόρφωςθ ι τθν απόκλιςθ των 
προςφερόμενων ειδϊν (εντόσ των επιτρεπτϊν αποκλίςεων) ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  Σε περίπτωςθ αποκλίςεων, πζραν των επιτρεπτϊν, κα γίνεται ειδικι μνεία 
και αιτιολόγθςθ ωσ προσ τθν ιςοδυναμία των προςφερόμενων δραςτθριοτιτων προσ διευκόλυνςθ τθσ 
επιτροπισ αξιολόγθςθσ. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου με τθν οποία κα δθλϊνει ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
τοποκζτθςθσ κα παραδϊςει ςτο Διμο τα απαιτοφμενα του άρκρου 6 παρ.2 α, τθσ αρικμ. ΥΑ 28492/11-05-
2009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) 
και ιςχφει. 

 Τα όργανα παιδικισ χαράσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθ ςειρά 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2017 και να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ / ςιμα ςυμμόρφωςθσ με τα 
αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Οι επιφάνειεσ πτϊςθσ και ςυγκεκριμζνα τα ελαςτικά πλακίδια αςφαλείασ, πρζπει να πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177-2018 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φζρουν 
βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα ανωτζρω πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Θ Εταιρεία καταςκευισ του εξοπλιςμοφ των παιχνιδιϊν, του αςτικοφ εξοπλιςμοφ και των 
πλακιδίων αςφαλείασ, πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001-2015 και ISO 14001-2015 ςχετικά με 
το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και εμπορία των αντίςτοιχων εξοπλιςμϊν, και να προςκομίηονται τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Θ Εταιρεία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001-2015, 
ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ οργάνων παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ & 
δαπζδων αςφαλείασ, και να προςκομίηονται τα εν λόγω πιςτοποιθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
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Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των αναφερόμενων 
ςτθν παροφςα, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα προσ τα αναφερόμενα. Θ 
ιςοδυναμία αυτι κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ 
των αρμοδίων αρχϊν και των αναφερόμενων ςτο άρκρο 11 τθσ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) αναγνωριςμζνων φορζων ελζγχου. 

Τα ανωτζρω ζγγραφα κα φζρουν ψθφιακι υπογραφι, όπου αυτι προβλζπεται, και επομζνωσ δεν 
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, οφτε θ προςκόμιςι τουσ ςε ζντυπθ μορφι. 

Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα 
αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 
των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κυρωμζνων αντιγράφων. 
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ.  
 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  
 
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν127. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ   
όπωσ ορίηεται κατωτζρω  

                                                           
127 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 128 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ129) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων 
ειδϊν, βάςει τθσ/των κατωτζρω τιμισ/ϊν αναφοράσ130............... 

 Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι 
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία 
(αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ 
άνω τιμι αναφοράσ .......... για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ .....,.που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ131. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι132 ςτο τμιμα Β του Ραραρτιματοσ 1 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ133   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι ( 6 ) 
μθνών από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

                                                           
128 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  

ανκρωποϊρεσ κ.α. 
129 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 
130 Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 9 και 10 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν, τότε θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ 
τιμισ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του υλικοφ. 

131           
�
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. 

132 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
133 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.134 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ135 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,136  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
134   Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
135 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
136 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ137 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 138,, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 4θ [139] εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν και ϊρα 10:00 π.μ.. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου140. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

                                                           
137 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 
138   Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
139 Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά τθν 

παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να ζχει 
προςκομιςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
2.4.3.1 τθσ παροφςασ. 

140 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν141. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι142 προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.143   

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων144 («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων.145 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.146

 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ147 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 148 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ149 και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

                                                           
141   Ρρβλ. άρκρο 100. παρ. 4, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
142 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ. 
143 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
144 Ρρβλ. εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019. 

145   Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
146

   Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33  του 
ν.4608/2019. 

147 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016. 
148 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
149 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν150. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ151 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.152 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά153 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του154.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

                                                           
150   Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. 

α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
151   Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
152   Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ 

του ν. 4605/2019. 
153   Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
154 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3. 
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οριηόμενα ανωτζρω155 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 
ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% 156 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και 
ποςοςτό 30% 157 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά158, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 159. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 

                                                           
155   Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
156 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 

περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 

157 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). 
158   Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
159

   Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαύνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ160 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά161.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ162 θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ163. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά164 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν165 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.166  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

                                                           
160 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
161   Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 
162 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 
163 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
164 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  
165 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
166

   Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 



 

Σελίδα 39 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ167

 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ.168 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.169 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου170. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ171. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά172. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

                                                           
167

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

168   Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
169 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
170   Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
171   Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
172 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα 4 τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 173 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα 4 τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ 
αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των 
υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

                                                           
173 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .174 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.175. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4. ............................................................. 176 

                                                           
174 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
175 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
176 Οι Α.Α. μποροφν να προβλζπουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ότι, κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και, εφόςον θ φφςθ 

τθσ ςφμβαςθσ το επιτρζπει, θ ανακζτουςα αρχι καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν αμοιβι του για τθν εκτζλεςθ 
προμικειασ, δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ 
αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο πλθρωμισ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν 
αίρεται θ ευκφνθ του κφριου αναδόχου. Θ παρ. 3 ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ, εάν θ Α.Α. προβλζψει τθν απευκείασ πλθρωμι 
του υπεργολάβου, άλλωσ διαγράφεται.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο177 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/178 179 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο180  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
177

   Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
178 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 

άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
179 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

180 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ προμικειασ είτε 
τμθματικά, μετά τθν τμθματικι παραλαβι των υλικϊν και τθν παραλαβι των αντίςτοιχων τιμολογίων του 
κάκε τμιματοσ που κα παραδίδεται. 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ.... % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με 
τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ 
κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό 
ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ181 το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ182. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016183, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 184 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016185 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)186 . 

                                                           
181 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ 
182 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
183 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
184   Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
185 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

186 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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δ) ……………………………………… 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ187  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο188 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

                                                           
187 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
188 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ189   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016190. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                                                           
189 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
190    Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει παραδϊςει  τον εξοπλιςμό των παιδικϊν χαρϊν πλιρωσ 
εγκατεςτθμζνο και ςε λειτουργία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι – Μελζτθ37/18  εντόσ εκατόν 
ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16191  ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και τθ ςφμβαςθσ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο του εξοπλιςμοφ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

                                                           
191 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 

ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: μζςα ςε χρόνο επτά (7) θμερϊν από τθν παράδοςθ των 
υλικϊν.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.192 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν αφορά τθν προμικεια αυτι.   

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

                                                           
192 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 

θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι   

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο193  

Ρροβλζπεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ, μετά τθν παραλαβι των ειδϊν για ποςό που 
καλφπτει το 2% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι194 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο195  

6.7.1 Χρόνοσ εκκίνθςθσ τθσ αναπροςαρμογισ *για τον κακοριςμό τθσ ανωτζρω μεκοδολογίασ+ είναι θ 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και υπολογίηεται 
μζχρι και τθν θμερομθνία παράδοςθσ των αγακϊν. Σε περιπτϊςεισ τμθματικϊν παραδόςεων, θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται για τισ ποςότθτεσ που, ςφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται να 
παραδοκοφν μετά τθν παρζλευςθ των δϊδεκα (12) μθνϊν. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, με 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν αναπροςαρμογι. 
Ρροκαταβολι που χορθγικθκε αφαιρείται από τθν προσ αναπροςαρμογι ςυμβατικι αξία. 

6.7.2 Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, θ τελευταία μπορεί να προκφπτει κατά τθν 
προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τοισ εκατό ςτθν τιμι του είδουσ, βάςει τιμϊν αναφοράσ, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ τιμι αναπροςαρμόηεται κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τθν εκάςτοτε ιςχφουςα τιμι αναφοράσ, εφαρμοηόμενου του 
ποςοςτοφ ζκπτωςθσ. 
 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

                                                           
193 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
194    Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
195 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).196 
 

                                                           
196   Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ  
 

1. Γενικά 
 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν δθμιουργία νζων παιδικϊν χαρϊν ςτο Διμο Ρολυγφρου. Θ 
μελζτθ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 259.990,80 € (περιλαμβ. ΦΡΑ 24%),  αφορά ςτθν προμικεια 
και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ ζξι (6) παιδικϊν χαρϊν του Διμου Ρολυγφρου, 
με ςτόχο τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των χϊρων αυτϊν του Διμου για το ζτοσ 2019.  

 
Στόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ δθμιουργία ςφγχρονων, λειτουργικϊν και αςφαλϊν χϊρων 

αναψυχισ για μικροφσ και μεγάλουσ επιςκζπτεσ. Ο κάκε χϊροσ κα περιλαμβάνει παιχνίδια για 
όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ, υλικό απορρόφθςθσ κροφςεων, κακιςτικά ςε καίριεσ κζςεισ, τόςο για 
τθν ορκι επίβλεψθ των παιδιϊν, αλλά και τθν ανάπαυςθ των επιςκεπτϊν, κάδουσ 
απορριμμάτων, κλπ. Ο προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ ζχει μελετθκεί ϊςτε να παρζχει μία πλθκϊρα 
δραςτθριοτιτων ςτουσ επιςκζπτεσ, κακϊσ επίςθσ και να ςυμβάλει ςτθν βελτίωςθ του βιοτικοφ 
επιπζδου των πολιτϊν, μόνιμων κατοίκων και επιςκεπτϊν.  

 
Οι παιδικζσ χαρζσ ςτισ οποίεσ πρόκειται να γίνουν οι παρεμβάςεισ ανάπλαςθσ είναι οι 

παρακάτω: 
7. Παιδικι χαρά Μεταμόρφωςθσ (ζκταςθσ: 350m2) 
8. Παιδικι χαρά ανϊν (ζκταςθσ: 375m2) 
9. Παιδικι χαρά Πολυγφρου, τοποκεςία: “Ζξι Βρφςεσ” (ζκταςθσ: 190m2) 
10. Παιδικι χαρά Κελιοφ (ζκταςθσ: 380m2) 
11. Παιδικι χαρά Ορμφλιασ (ζκταςθσ: 182m2) 
12. Παιδικι χαρά Πλανϊν (ζκταςθσ: 220m2) 

 
Οι προαναφερόμενοι χϊροι και οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ζχουν ςχεδιαςκεί και 

μελετθκεί με βάςθ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα 
αςφαλείασ ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και τισ προδιαγραφζσ που ζχει ορίςει το Υπουργείο 
Εςωτερικϊν με τθν υπ’ αρ. 28492/11-05-2009 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), 
όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ'αρ. 27934/2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2029/ 
25 -7- 2014).  

 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
ςυνολικι τιμι), με τουσ όρουσ που κα αποφαςίςει το Αρμόδιο όργανο του Διμου, με ΔΘΜΟΣΙΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, κατά τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.  
 

1. ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  
Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των ςυγκεκριμζνων παιδικϊν χαρϊν παρουςιάηει μια εγγενι 

ιδιομορφία. Τα προβλιματα που ανακφπτουν είναι ποικίλθσ φφςεωσ, όπωσ για  παράδειγμα 
αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα του χϊρου ι άλλα χωροταξικά προβλιματα. Οι εξοπλιςμοί δεν 



 

Σελίδα 52 

είναι αςφαλείσ, ενϊ δεν υπάρχει αρχειακό υλικό με τα ςτοιχεία τουσ, κακϊσ ςτθν πλειονότθτά 
τουσ ζχουν εγκαταςτακεί πριν το Νοζμβριο του 1998, οπότε και κεςπίςτθκαν τα αντίςτοιχα 
πρότυπα και οι απαιτιςεισ αςφαλείασ ςτθ χϊρα μασ.  

Ωςτόςο, κακϊσ θ ανάγκθ για ψυχαγωγία, εκτόσ των νιπιων και των μικρϊν παιδιϊν, ζχουν και 
τα παιδιά ςτθν ευαύςθητη ηλικιακό ομϊδα τησ προεφηβεύασ και εφηβεύασ, γεγονόσ που δεν 
ελόφθη υπόψη κατϊ τα παρελθόντα ϋτη, πλϋον παιδικό χαρϊ εννοεύται  ο οριοθετημϋνοσ 
υπαύθριοσ χώροσ των ΟΤΑ που προορύζεται για ψυχαγωγύα ανηλύκων, χωρύσ την επύβλεψη 
προςωπικού. 

Ζτςι, με τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ προτείνεται θ αποξιλωςθ των παλαιϊν οργάνων που ςε 
καμία περίπτωςθ δεν πλθροφν πια τισ προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ και θ τοποκζτθςθ νζων 
ςφγχρονων και αςφαλϊν οργάνων. Επίςθσ προτείνεται και θ τοποκζτθςθ κατάλλθλων 
επιφανειϊν πτϊςθσ για τουσ ίδιουσ λόγουσ.  

Στθν παροφςα μελζτθ ζχει γίνει διεφρυνςθ τθσ θλικιακισ ομάδασ των χρθςτϊν τθσ κάκε 
παιδικισ χαράσ και λαμβάνεται μζριμνα, όπου είναι εφικτό, για τθ δθμιουργία κατάλλθλων 
χϊρων που απευκφνονται και ςε εφιβουσ.  

 
2. ΚΑΣΑΛΛΘΛΟΣΘΣΑ ΧΩΡΟΤ - ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΜΕΛΕΣΘ  

 
Πςον αφορά, ςτο κζμα τθσ καταλλθλότθτασ των παιδικϊν χαρϊν που περιλαμβάνονται ςτθν 
παροφςα μελζτθ, πλθροφνται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ.  

Συγκεκριμζνα:  

1. δεν βρίςκονται δίπλα ςε περιοχζσ που εγκυμονοφν κινδφνουσ (όπωσ για παράδειγμα 
κατολιςκιςεισ, κατακρθμνίςεισ, εςτίεσ μολφνςεων κ.λπ.),  

2. δεν γειτνιάηουν με χριςεισ που προκαλοφν ατμοςφαιρικι και θχθτικι ρφπανςθ και με 
δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφν επικίνδυνα για τθν υγεία υλικά,  

3. δεν γειτνιάηουν με δρόμουσ ταχείασ κυκλοφορίασ ι κυκλοφορίασ βαρζων οχθμάτων,  

4. δεν είναι οπτικά απομονωμζνοι χϊροι,  

5. δεν υπάρχει οπτικι επαφι με εγκαταςτάςεισ που μποροφν να βλάψουν τθν ψυχικι υγεία 
των παιδιϊν (όπωσ νεκροταφεία, φυλακζσ κ.λπ.)  

6. υπάρχει άνετθ και αςφαλισ πρόςβαςθ (πεηόδρομοσ, δρόμοσ ιπιασ κυκλοφορίασ, 
πεηοδρόμιο κ.λπ.).  

 
Θ ανάγκθ αναβάκμιςθσ των παιδικϊν χαρϊν του Διμου Ρολυγφρου και θ δθμιουργία νζων, 

οδθγεί ςτθν προςπάκεια ανάπλαςισ τουσ ϊςτε να ενιςχυκεί θ επιςκεψιμότθτα και θ 
λειτουργικότθτά τουσ.  

  
Θ προμικεια ςτθν οποία αποςκοπεί θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ςκοπό ζχει τθ δθμιουργία νζων 

χϊρων παιδότοπου, ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ που άπτονται του ςχεδιαςμοφ και τθσ 
οργάνωςθσ μιασ νζασ παιδικισ χαράσ, με τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και εξοπλιςμό με παιχνίδια 
αςφαλι και κατάλλθλα ϊςτε να αναπτυχκοφν αςφαλείσ χϊροι για παιχνίδι και ξεκοφραςθ. 
Επιπλζον, επειδι ανάγκθ για ψυχαγωγία, εκτόσ των νιπιων και των μικρϊν παιδιϊν, ζχουν και τα 
παιδιά ςτθν ευαίςκθτθ θλικιακι ομάδα τθσ προεφθβείασ και εφθβείασ, παιδικι χαρά εννοείται 
πλζον ο οριοκετθμζνοσ υπαίκριοσ χϊροσ των ΟΤΑ που προορίηεται για ψυχαγωγία ανθλίκων, 
χωρίσ τθν επίβλεψθ προςωπικοφ. Στθν παροφςα μελζτθ ζχει γίνει διεφρυνςθ τθσ θλικιακισ 
ομάδασ των χρθςτϊν τθσ παιδικισ χαράσ και λαμβάνεται μζριμνα, όπου είναι εφικτό, για τθ 
δθμιουργία κατάλλθλων χϊρων που απευκφνονται και ςε μεγαλφτερα παιδιά. 
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Ο ςχεδιαςμόσ ςυμβάλλει ςτθν κατά το δυνατόν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αςφαλείασ ςτο 
παιχνίδι των παιδιϊν. Στόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ δθμιουργία ςφγχρονων, λειτουργικϊν και 
αςφαλϊν χϊρων αναψυχισ για μικροφσ και μεγάλουσ επιςκζπτεσ. Οι χϊροι κα περιλαμβάνουν 
παιχνίδια για τισ ανάλογεσ θλικιακζσ ομάδεσ για τισ οποίεσ είναι ςχεδιαςμζνοι, δάπεδο 
αςφαλείασ, κακιςτικά ςε καίριεσ κζςεισ, τόςο για τθν ορκι επίβλεψθ των παιδιϊν, αλλά και τθν 
ανάπαυςθ των επιςκεπτϊν, κάδουσ απορριμμάτων,  κλπ. Επιπλζον, κα παρζχεται θ ευκαιρία 
αναψυχισ και παιχνιδιοφ ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Ο προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ ζχει 
μελετθκεί ϊςτε να παρζχει μία πλθκϊρα δραςτθριοτιτων ςτουσ επιςκζπτεσ, καλφπτοντασ ζνα 
ευρφ φάςμα θλικιακϊν ομάδων όπωσ π.χ. κοφνιεσ και ελατιρια για νιπια (ζωσ 4 ετϊν), κοφνιεσ 
για παιδιά μικρισ θλικίασ (2 ζωσ 6 ετϊν), τςουλικρεσ για νιπια και για παιδιά άνω των 3 ετϊν 
και αναρριχθτικζσ δραςτθριότθτεσ για παιδιά από 6 ετϊν και άνω, ενιςχφοντασ τθν 
ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ και ςυμβάλλοντασ ςτθν βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των 
πολιτϊν, μόνιμων κατοίκων και επιςκεπτϊν, αλλά και ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

 

Θ ανάπλαςθ του χϊρου τθσ παροφςασ μελζτθσ μζςω ενόσ ιςορροπθμζνου, βιϊςιμου, 
αειφορικοφ ςχεδιαςμοφ κα ςυμβάλλει κατά το μζγιςτο ςτθν αξιοποίθςθ, αναηωογόνθςθ, 
αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ και κα αποτελζςει πόλο ζλξθσ και ςυνάκροιςθσ, ξεκοφραςθσ, 
αναψυχισ για τα παιδιά, τουσ μεγάλουσ, τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ αλλά και τουσ επιςκζπτεσ κάκε 
θλικίασ. Θ ανάπλαςθ τουσ κα αποτελζςει πθγι ηωισ, αποδίδοντασ ςτο χϊρο αιςκθτικι 
αναβάκμιςθ και λειτουργικότθτα, με κφριο γνϊμονα τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων, 
ςωματικϊν και πνευματικϊν, για παιδιά διαφόρων θλικιϊν.  

 
3. ΧΕΔΙΑΘ – ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ που περιγράφονται αναλυτικά ςτα πρότυπα 
αςφαλείασ & τθν ελλθνικι νομοκεςία, για τθ ςχεδίαςθ – οργάνωςθ του χϊρου εξετάηεται:  

1. Θ επιςκεψιμότθτα, θ προςβαςιμότθτα και θ ςιμανςθ του κάκε χϊρου, με περίφραξθ και είςοδο 
οριςμζνθ και όρια κακοριςμζνα, κακϊσ και πινακίδα ειςόδου, ϊςτε να αποτρζπεται θ διάβαςθ ςε 
άτομα που δεν ζχουν λόγο παρουςίασ ςτον χϊρο, ςε ηϊα, αλλά και να περιορίηονται τυχόν 
κίνδυνοι, χωρίσ ωςτόςο να αποκόπτεται ο χϊροσ από το ευρφτερο περιβάλλον.  

2. Θ αςφάλεια που πρζπει να παρζχει ςτα παιδιά θ επιλογι των παιχνιδιϊν, κακϊσ και θ κζςθ των 
κακιςτικϊν για καλφτερθ επίβλεψθ από τουσ ςυνοδοφσ.  

3. Θ ποικιλία των παιχνιδιϊν, ϊςτε να προςφζρονται εναλλακτικζσ ευκαιρίεσ για παιχνίδι και 
εκπαίδευςθ, ςε πλθκϊρα θλικιακϊν ομάδων.  

Θ τιρθςθ των ορίων αςφαλείασ του κάκε παιχνιδιοφ, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 
τραυματιςμοφ.  

4. Θ τοποκζτθςθ μικρϊν κάδων για οργανικά απορρίμματα ςε διάφορα ςθμεία του χϊρου.  
5. Θ επάρκεια του φωτιςμοφ με τοποκζτθςθ φωτιςτικϊν 
6. Θ τοποκζτθςθ πινακίδασ ειςόδου, θ οποία κα φζρει το ςιμα πιςτοποίθςθσ καταλλθλότθτασ 

λειτουργίασ τθσ παιδικισ χαράσ κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία κακορίηεται από τθ νομοκεςία 
7. Θ τοποκζτθςθ βρφςθσ με πόςιμο νερό.  
8. Θ ζνταξθ δραςτθριοτιτων Α.με.Α.  

 

4. ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΙ  
 

Στθν παιδικι χαρά δεν πρζπει να τίκεται ςε κίνδυνο θ υγεία και θ αςφάλεια των παιδιϊν.  

Ειδικότερα:  
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 α) Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ για ατομικό ι ομαδικό 
παιχνίδι.  

 β) Τα όργανα παιδικισ χαράσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που 
προβλζπονται ςτθ ςειρά προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2017 και να φζρουν βεβαίωςθ 
ελζγχου και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ.  

 γ) Οι επιφάνειεσ πτϊςθσ και ςυγκεκριμζνα τα ελαςτικά πλακίδια αςφαλείασ 
πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ 
ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχα πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ.  

 δ) Θ Εταιρεία καταςκευισ του εξοπλιςμοφ των παιχνιδιϊν, του αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ και των πλακιδίων αςφαλείασ, πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά 
ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ςχετικά με το ςχεδιαςμό & τθ καταςκευι των 
αντίςτοιχων εξοπλιςμϊν,  και να προςκομίηονται τα εν λόγω πιςτοποιθτικά επί 
ποινι αποκλειςμοφ.  

 ε) Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ 

προτφπων ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-3 και να φζρουν πιςτοποιθτικό 

ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 ςτ) Θ Εταιρεία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά 
ISO 9001, ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ οργάνων παιδικισ 
χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ & δαπζδων αςφαλείασ, και να προςκομίηονται τα εν 
λόγω πιςτοποιθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των 
αναφερόμενων ςτθν παροφςα, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα προσ τα 
αναφερόμενα. Θ ιςοδυναμία αυτι κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία πρζπει 
να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων αρχϊν και των αναφερόμενων ςτο άρκρο 11 τθσ Y.A. 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) αναγνωριςμζνων 
φορζων ελζγχου.  

Θ τιρθςθ των απαιτιςεων των προαναφερόμενων προτφπων ι προδιαγραφϊν αςφαλείασ 
πιςτοποιείται από αναγνωριςμζνουσ φορείσ για τον ςκοπό αυτό, μζςω διενζργειασ περιοδικϊν, 
ελζγχων και τθν ζκδοςθ αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν ελζγχου ανά παιδικι χαρά.  
 

5. ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ, ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ  
 

Δεν είναι επιτρεπτι θ πϊλθςθ, θ δωρεάν διάκεςθ ι θ ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, 
ςε Διμουσ και κοινότθτεσ, εφόςον δεν πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 28492/11-05-2009 
Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ' 
αρ. 27934/2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

Ο καταςκευαςτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι ο ειςαγωγζασ ι ο διανομζασ που 
κζτουν ςε κυκλοφορία ςτθν αγορά εξοπλιςμοφσ παιδικϊν χαρϊν, πρζπει να διακζτουν για 
κακζνα από αυτοφσ πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο φορζα 
ελζγχου, με το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2017.   

Σο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτισ προκαταρτικζσ πλθροφορίεσ 
αναφορικά με τθν αςφάλεια των εξοπλιςμών και πρζπει να προςκομίηεται πριν τθν αποδοχι 
τθσ προςφοράσ.  
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Στθν περίπτωςθ εξοπλιςμοφ ο οποίοσ ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ άλλων προτφπων ι προδιαγραφϊν, το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ πρζπει να 
ςυνοδεφεται και από τθν αναφερόμενθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 τθσ Y.A. 28492/11-05-
2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει), τεχνικι ζκκεςθ επικυρωμζνθ από 
αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου.  

Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να ςθμαίνεται ευκρινϊσ, μόνιμα ςε κζςθ ορατι από το επίπεδο του 
εδάφουσ τουλάχιςτον με τα ακόλουκα: 

α) Πνομα και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου ι 
του ειςαγωγζα ι του διανομζα, ζτοσ καταςκευισ και αρικμό ςειράσ παραγωγισ του κάκε 
οργάνου.  

β) Στοιχεία αναγνϊριςθσ εξοπλιςμοφ (π.χ. κωδικόσ αρικμόσ) και ζτοσ καταςκευισ.  

γ) Τον αρικμό και τθ χρονολογία του εφαρμοηόμενου ευρωπαϊκοφ προτφπου ι 
ιςοδφναμοφ του.  

δ) Για κάκε εξοπλιςμό πρζπει να παραδίδονται από τον καταςκευαςτι/ προμθκευτι 
όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.  

Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να παραδίδονται από τον καταςκευαςτι/ προμθκευτι όςα 
αναφζρονται ςτο άρκρο 6 παρ. 6.1.2 και 6.2.1 ωσ "Ρροκαταρτικζσ Ρλθροφορίεσ" του προτφπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, πριν τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. Ωσ αποδοχι τθσ 
προςφοράσ κεωρείται θ κατάκεςθ - παραλαβι από τθν υπθρεςία του φακζλου προςφοράσ του 
κάκε ςυμμετζχοντα.  

Αντίςτοιχα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ ο καταςκευαςτισ/ προμθκευτισ πρζπει να 
προςκομίςει ςτο Διμο όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 6 παρ. 6.1.3, 6.2.2 ωσ "Ρλθροφορίεσ 
εγκατάςταςθσ" 6.1.4, 6.2.3 ωσ "Ρλθροφορίεσ ελζγχου και εγκατάςταςθσ ςυντιρθςθσ" και 6.2.4 
ωσ "Ταυτοποίθςθ εδαφϊν απορρόφθςθσ κροφςεων παιχνιδοτόπων" του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176-1.  

Ο καταςκευαςτισ/προμθκευτισ κα πρζπει να δθλϊνει ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
τοποκζτθςθσ κα παραδϊςει ςτο Διμο τα απαιτοφμενα του άρκρου 6 παρ.2 α, τθσ υπ'αρ. ΥΑ 
28492/11-05¬2009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ'αρ. ΥΑ 27934 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) και ιςχφει. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι οι εργαςίεσ που κα εκπονιςει κα 
γίνουν ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1176-7. 

 

2. Προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ 

Οι ανάγκεσ ςε όργανα παιχνιδιοφ και εξοπλιςμό, ανά παιδικι χαρά είναι οι εξισ : 

1. Παηδηθή Υαξά Μεηακόξθσζεο  

Δπηιέμηκεο δαπάλεο [Όξγαλα παηδηθήο ραξάο, δάπεδα&θσηηζκόο] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

1 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΟΛΤΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΓΔΦΤΡΑ ΚΑΗ 2 
ΣΟΤΛΖΘΡΔ 

ημσ 1,00 

9 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ημσ 1,00 
13 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΑΣΔΡΗ ημσ 1,00 
14 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ημσ 1,00 

25 ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑ ημσ 1,00 

8 ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΖ ΜΟΡΦΖ ΕΧΑΚΗ ημσ 1,00 

28 ΜΟΝΣΔΡΝΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ  ημσ 2,00 

30 ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ζςμπ.ςποβαζη μπεηού) 

m
2 119,00 
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Με επηιέμηκεο δαπάλεο [Αζηηθόο εμνπιηζκόο&πηζηνπνίεζε] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

32 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ μ 80,00 

33 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ ημσ 1,00 
35 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΔΛΦΗΝΗ ημσ 1,00 
37 ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ ημσ 4,00 

38 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ ημσ 1,00 

39 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ημσ 1,00 

40 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ημσ 1,00 

     
  

2. Παηδηθή Υαξά αλώλ  

Δπηιέμηκεο δαπάλεο [Όξγαλα παηδηθήο ραξάο, δάπεδα&θσηηζκόο] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

2 ΠΟΛΤΤΝΘΔΣΟ ΚΑΡΑΒΗ ημσ 1,00 

10 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 2ΘΔΗΑ ΠΑΗΓΧΝ ημσ 1,00 

11 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΦΧΛΗΑ ημσ 1,00 

15 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΑΛΑΗΝΑ ημσ 1,00 

16 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΧΣΗΕΟΜΔΝΟ ημσ 1,00 

20 ΥΔΓΗΑ ΜΔ ΔΛΑΣΖΡΗΑ ημσ 1,00 

26 ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ ημσ 1,00 

29 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ημσ 2,00 

30 ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ζςμπ.ςποβαζη μπεηού) 

m
2 98,00 

Με επηιέμηκεο δαπάλεο [Αζηηθόο εμνπιηζκόο&πηζηνπνίεζε] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

32 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ μ 80,00 

33 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ ημσ 1,00 
34 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ημσ 1,00 
37 ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ ημσ 3,00 

38 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ ημσ 1,00 

39 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ημσ 1,00 

40 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ημσ 1,00 

     
  

3. Παηδηθή Υαξά Πνιπγύξνπ ('Δμη Βξύζεο) 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο [Όξγαλα παηδηθήο ραξάο, δάπεδα&θσηηζκόο] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

3 ΤΝΘΔΣΟ ME ΣΟΤΛΖΘΡΑ KAI ΠΑΝΔΛ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ημσ 1,00 

9 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ημσ 1,00 
27 ΜΤΛΟ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ημσ 1,00 

17 ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑΚΗ ημσ 1,00 

22 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ημσ 1,00 

31 ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1500ΜΜ 
(ζςμπ.ςποβαζη μπεηού) m2 180,00 

Με επηιέμηκεο δαπάλεο [Αζηηθόο εμνπιηζκόο&πηζηνπνίεζε] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

32 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ μ 54,00 
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33 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ ημσ 1,00 
36 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΡΚΟΤΓΟ ημσ 1,00 
37 ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ ημσ 3,00 

38 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ ημσ 1,00 

39 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ημσ 1,00 

40 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ημσ 1,00 

 
 
 
 
 
  

 
   

  

4. Παηδηθή Υαξά Κειηνύ 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο [Όξγαλα παηδηθήο ραξάο, δάπεδα&θσηηζκόο] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

4 ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΔ ημσ 1,00 
12 ΚΟΤΝΗΑ 3ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ ΜΗΚΣΖ ημσ 1,00 
18 ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ημσ 1,00 
24 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΒΑΣΡΑΥΑΚΗΑ ημσ 1,00 
23 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ ημσ 1,00 
28 ΜΟΝΣΔΡΝΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ  ημσ 2,00 

30 ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ζςμπ.ςποβαζη μπεηού) 

m
2 100,00 

Με επηιέμηκεο δαπάλεο [Αζηηθόο εμνπιηζκόο&πηζηνπνίεζε] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

32 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ μ 81,00 

33 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ ημσ 1,00 

34 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ημσ 1,00 
37 ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ ημσ 4,00 

38 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ ημσ 1,00 

39 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ημσ 1,00 

40 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ημσ 1,00 

    
  

5. Παηδηθή ραξά Οξκύιηαο 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο [Όξγαλα παηδηθήο ραξάο, δάπεδα&θσηηζκόο] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

6 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΤΡΓΟ-ΚΑΣΡΟ ημσ 1,00 

7 ΚΑΣΡΑΚΗ ΝΖΠΗΧΝ ημσ 1,00 
21 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΑΛΟΓΑΚΗΑ ημσ 1,00 
19 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΓΡΑΚΟ ημσ 1,00 
28 ΜΟΝΣΔΡΝΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ  ημσ 2,00 

30 ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ζςμπ.ςποβαζη μπεηού) 

m
2 65,00 

Με επηιέμηκεο δαπάλεο [Αζηηθόο εμνπιηζκόο&πηζηνπνίεζε] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

32 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ μ 73,00 

33 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ ημσ 1,00 

34 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ημσ 1,00 

37 ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ ημσ 2,00 
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38 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ ημσ 1,00 

39 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ημσ 1,00 

40 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ημσ 1,00 

     
  

6. Παηδηθή Xαξά Πιαλώλ 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο [Όξγαλα παηδηθήο ραξάο, δάπεδα&θσηηζκόο] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

5 ΤΝΘΔΣΟ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΔ ημσ 1,00 

12 ΚΟΤΝΗΑ 3ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ ΜΗΚΣΖ ημσ 1,00 

23 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ ημσ 1,00 

18 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΟΡΣΖΓΟ ημσ 1,00 

17 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑΚΗ ημσ 1,00 

28 ΜΟΝΣΔΡΝΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ  ημσ 2,00 

30 ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ζςμπ.ςποβαζη μπεηού) m2 93,00 

Με επηιέμηκεο δαπάλεο [Αζηηθόο εμνπιηζκόο&πηζηνπνίεζε] 

Α/Α Πεξηγξαθή Μ.Μ. Πνζόηεηα 

32 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ μ 60,00 

33 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ ημσ 1,00 
34 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ημσ 1,00 
37 ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ ημσ 2,00 

38 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ ημσ 1,00 

39 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ημσ 1,00 

40 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ημσ 1,00 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ ο ανάδοχοσ κα 
δρομολογιςει και τθν πιςτοποίθςθ εγκατάςταςθσ από φορζα επικεϊρθςθσ εγκεκριμζνο για το 
ςκοπό αυτό (άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ.28492/2009 απόφαςθσ). Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ελζγχου 
εγκατάςταςθσ κα παραδοκοφν ςτο Διμο. Θ τελικι χωροκζτθςθ των οργάνων κα γίνει κατόπιν 
υπόδειξθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΙ 

Στθ νζα διαμορφοφμενθ παιδικι χαρά δεν πρζπει να τίκεται ςε κίνδυνο θ υγεία και θ 
αςφάλεια των παιδιϊν. Ειδικότερα: 

α) Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ για ατομικό ι ομαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθ ςειρά 
προτφπων ΕΝ 1176 και να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το αντίςτοιχο πρότυπο 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

γ) τα ελαςτικά πλακίδια αςφαλείασ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ 
προτφπων ΕΝ1176-1, ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα 
αντίςτοιχα πρότυπα κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
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δ) Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων 
ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-3 και να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο 
πρότυπα, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

ε) Ο υπεφκυνοσ που κα αναλάβει, βάςει ςχετικισ επί ποινι αποκλειςμοφ 
προςκομιηόμενθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ςυμμετζχοντοσ, τθν εγκατάςταςθ των υπό 
προμικεια ειδϊν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001 ςχετικά με 
εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, δαπζδων και αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ.  

Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των 
αναφερόμενων ςτθν παροφςα, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα προσ τα 
αναφερόμενα. Θ ιςοδυναμία αυτι κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία πρζπει 
να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων αρχϊν και των αναφερόμενων ςτο άρκρο 11 τθσ Y.A. 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) αναγνωριςμζνων 
φορζων ελζγχου (άρκρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-2009 και όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε). 

ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ, ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ 

 
Δεν είναι επιτρεπτι θ πϊλθςθ, θ δωρεάν διάκεςθ ι θ ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, 

ςε Διμουσ και κοινότθτεσ, εφόςον δεν πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 28492/11-05-2009 
Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ' 
αρ. 27934/2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

Ο καταςκευαςτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι ο ειςαγωγζασ ι ο διανομζασ 
που κζτουν ςε κυκλοφορία ςτθν αγορά εξοπλιςμοφσ παιδικϊν χαρϊν, πρζπει να διακζτουν για 
κακζνα από αυτοφσ πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο φορζα 
ελζγχου, με το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ 
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2017.  

Σο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτισ προκαταρτικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά 
με τθν αςφάλεια των εξοπλιςμών και πρζπει να προςκομίηεται πριν τθν αποδοχι τθσ 
προςφοράσ.  

Στθν περίπτωςθ εξοπλιςμοφ ο οποίοσ ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ 
άλλων προτφπων ι προδιαγραφϊν, το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ πρζπει να ςυνοδεφεται και 
από τθν αναφερόμενθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 τθσ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 
931/18-05-2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει), τεχνικι ζκκεςθ επικυρωμζνθ από 
αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου.  

Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να ςθμαίνεται ευκρινϊσ, μόνιμα ςε κζςθ ορατι από το επίπεδο του 
εδάφουσ τουλάχιςτον με τα ακόλουκα: 

α) Πνομα και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου ι του 
ειςαγωγζα ι του διανομζα, ζτοσ καταςκευισ και αρικμό ςειράσ παραγωγισ του κάκε οργάνου.  

β) Στοιχεία αναγνϊριςθσ εξοπλιςμοφ (π.χ. κωδικόσ αρικμόσ) και ζτοσ καταςκευισ.  

γ) Τον αρικμό και τθ χρονολογία του εφαρμοηόμενου ευρωπαϊκοφ προτφπου ι ιςοδφναμοφ του.  

δ) Για κάκε εξοπλιςμό πρζπει να παραδίδονται από τον καταςκευαςτι/ προμθκευτι όςα 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.  

Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να παραδίδονται από τον καταςκευαςτι/ προμθκευτι όςα 
αναφζρονται ςτο άρκρο 6 παρ. 6.1.2 και 6.2.1 ωσ "Ρροκαταρτικζσ Ρλθροφορίεσ" του προτφπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, πριν τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. Ωσ αποδοχι τθσ 
προςφοράσ κεωρείται θ κατάκεςθ - παραλαβι από τθν υπθρεςία του φακζλου προςφοράσ του 
κάκε ςυμμετζχοντα.  
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Αντίςτοιχα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ ο καταςκευαςτισ/ προμθκευτισ πρζπει να 
προςκομίςει ςτο Διμο όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 6 παρ. 6.1.3, 6.2.2 ωσ "Ρλθροφορίεσ 
εγκατάςταςθσ" 6.1.4, 6.2.3 ωσ "Ρλθροφορίεσ ελζγχου και εγκατάςταςθσ ςυντιρθςθσ" και 6.2.4 
ωσ "Ταυτοποίθςθ εδαφϊν απορρόφθςθσ κροφςεων παιχνιδοτόπων" του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176-1.  

Ο καταςκευαςτισ/προμθκευτισ κα πρζπει να δθλϊνει ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
τοποκζτθςθσ κα παραδϊςει ςτο Διμο τα απαιτοφμενα του άρκρου 6 παρ.2 α, τθσ υπ'αρ. ΥΑ 
28492/11-05¬2009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ'αρ. ΥΑ 27934 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) και ιςχφει. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι οι εργαςίεσ που κα εκπονιςει κα 
γίνουν ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1176-7. 

 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, χωρίσ κάποια άλλθ αμοιβι, να προςκομίςει:   

1. Τεφχοσ κακοριςμοφ των ποιοτικϊν ςτοιχείων των υλικϊν του νζου εξοπλιςμοφ που 
εγκακίςταται, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ 
εξοπλιςμοφ, προκαταρκτικζσ πλθροφορίεσ καταςκευαςτι/προμθκευτι, πλθροφορίεσ 
εγκατάςταςθσ και ςυναρμολόγθςθσ, οδθγίεσ λειτουργίασ αν απαιτοφνται, πλθροφορίεσ 
για τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ, και ότι άλλο ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν ςυμπλιρωςθ 
του φακζλου εκάςτθσ παιδικισ χαράσ.).  

2. όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του προτφπου ΕΝ 1176−1 

 

ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΛΙΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΤΛΙΚΑ 

* Τα παρακάτω ςτοιχεία ιςχφουν όπου ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ δεν αναφζρεται κάτι 
διαφορετικό για τα μζρθ των εξοπλιςμϊν. 

 

ΞΤΛΙΝΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Τα ξφλινα ςτοιχεία κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από πεφκθ, με κατάλλθλθ 
περιεκτικότθτα ςε υγραςία. Θ ξυλεία να είναι υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ. Το ξφλο να ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία με ςφγχρονεσ τεχνικζσ εμποτιςμοφ με 
υλικά μθ τοξικά και αβλαβι για τον χριςτθ και για το φυςικό περιβάλλον. Τα υλικά που κα 
χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία του ξφλου δεν κα περιζχουν αρςενικό, κάδμιο και χρϊμιο. 
Θ επιφάνεια του ξφλου κα πρζπει να ζχει βαφτεί με ςτρϊςεισ κατάλλθλθσ βαφισ που 
προςτατεφουν το ξφλο από τισ υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ, τουσ μφκθτεσ και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Τα χρϊματα να είναι αβλαβι για τα παιδιά, μθ τοξικά, φιλικά προσ το περιβάλλον. Οι ςυνδζςεισ 
των ξφλινων ςτοιχείων κα πρζπει να είναι είτε με καταλλιλουσ κοχλίεσ είτε με κόλλεσ φιλικζσ ςτο 
περιβάλλον και να  καλφπτονται από ςτρογγυλεμζνα πλαςτικά προςτατευτικά, τα οποία 
παρζχουν αςφάλεια, ενϊ ςυγχρόνωσ αποτελοφν διακοςμθτικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ. 

Ππου αναφζρεται  υλικό καταςκευισ το ςφνκετο ξφλο, κα πρζπει θ ξυλεία να είναι ςφνκετθ 
αντικολλθτι ξυλεία Ρεφκθσ ι αρκτικοφ τφπου θ οποία καταςκευάηεται με ειδικι ζνωςθ 
(ςυγκόλλθςθ ξφλων) ςε διάφορεσ διατομζσ ανάλογα με τθ χριςθ που προορίηεται, με χριςθ μθ 
τοξικισ κόλλασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351. 
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HPL 

Στοιχειά από HPL (High Pressure Laminate), υλικό το οποίο αποτελείται από κυτταρινικζσ ίνεσ 
εμποτιςμζνεσ ςε φαινολικζσ ρθτίνεσ, ςυγκολλθμζνεσ ςε ςυνκικεσ υψθλισ πίεςθσ και  
κερμοκραςίασ. Θ εξωτερικι επιφάνεια ςυγκροτείται από ζγχρωμο διακοςμθτικό φφλλο 
εμποτιςμζνο ςε αμινοπλαςτικζσ ρθτίνεσ και αδιάβροχο επικάλυμμα ανκεκτικό ςτθν θλιακι 
ακτινοβολία. Το HPL κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ 10 ετϊν 
για το χρϊμα και τθν επιφάνεια του υλικοφ και 20 ετϊν για μθχανικι αντοχι. 

 

ΤΝΘΕΣΘ ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΘΜΕΝΘ ΞΤΛΕΙΑ (ΕΠΙΣΡΩΘ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΟΡΘΟΣΑΣΘ) 

Θ ςφνκετθ επίςτρωςθ περιμετρικά του μεταλλικοφ γαλβανιςμζνου ορκοςτάτθ 
χρθςιμοποιείται για να παρζχει πιο ενιςχυμζνθ δομι και όψθ απομίμθςθσ ξφλου. Δεδομζνου ότι 
θ επικάλυψθ είναι ανκεκτικότερθ ςε ςφγκριςθ με τα προϊόντα ξυλείασ ελαττϊνεται ο κίνδυνοσ 
διάβρωςθσ, ςαπίςματοσ ι ςκαςίματοσ. Το ςφνκετο υλικό αποτελείται από ξφλινα ροκανίδια 
(55%), πολυαικυλζνιο (40%) και ςυνδετικι ουςία (5%).  

 

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- ΕΝΙΧΤΜΕΝΟ ΠΟΛΤΕΣΕΡΑ 

Σφνκετο πλαςτικό, πολυεςτζρασ ενιςχυμζνοσ με επιμικεισ ίνεσ υάλου. Ιδιαίτερα ανκεκτικό 
υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, και ελαφρφ (10 ζωσ 20kgr/m2), γεγονόσ που το 
κακιςτά εφκολο ςτθν εγκατάςταςθ του. Επιπλζον, παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι και ανκεκτικότθτα 
ςε υγραςία, θλιακι ακτινοβολία, ακραίεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και ςτισ χθμικζσ ουςίεσ. 
Είναι υλικό εφκαμπτο και με μεγάλθ αντοχι ςτθ διάρκεια του χρόνου. 

 

ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Ρροτιμϊνται τα υλικά που ζχουν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ όπωσ το πολυαικυλζνιο (PE) ι το 
πολυπροπυλζνιο () ι πολυαμίδιο ι ενιςχυμζνο πολυεςτζρα, πολφ υψθλισ αντοχισ ςε κροφςθ, 
κραφςθ και ρθγμάτωςθ κακϊσ και καλι αντοχι ςε χθμικζσ ουςίεσ, ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία 
και ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ, 
ςφνδεςμοι κλπ) κα πρζπει να  είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα. Τα υλικά και οι 
διατομζσ των ςυνδετικϊν ςτοιχείων προκφπτουν πάντα κατόπιν μελζτθσ φόρτιςθσ. Συγκεκριμζνα 
όλεσ οι βίδεσ που εξζχουν από τον εξοπλιςμό πάνω από 5 χιλ.κα καλφπτονται με πλαςτικζσ 
τάπεσ. Επίςθσ  κα είναι ακίνδυνα για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των παιδιϊν. 

 

ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ 

Πλεσ οι βίδεσ ςτιριξθσ καλφπτονται από ςτρογγυλεμζνα πλαςτικά προςτατευτικά, τα οποία 
παρζχουν αςφάλεια, ενϊ ςυγχρόνωσ αποτελοφν διακοςμθτικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ. 

 

ΧΡΩΜΑΣΑ 

Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα ι μεταλλικά μζρθ κα 
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πρζπει να είναι ειδικά για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ υπαίκρου τθσ χϊρασ μασ, να είναι 
απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ (δεν κα περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα 
βαρζα μζταλλα) και  να δίνουν μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ.  

 

ΒΑΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΘ 

Οι κεμελιϊςεισ κα πρζπει να τθροφν τισ απαιτιςεισ και τισ μεκόδουσ του ΕΝ:1176 ςυναρτιςει 
του εδάφουσ. Τα υλικά κεμελίωςθσ κα ςυνιςτϊνται από ςκυρόδεμα C 16/20. Οι κατακόρυφοι 
κοιλοδοκοί ςτιριξθσ του οργάνου κα πακτϊνονται ςτο ςκυρόδεμα τθσ βάςθσ.   

Στισ τιμζσ των προςφορϊν κα περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ ςυναρμολόγθςθ και θ 
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ (με τθν κεμελίωςθ τουσ), πλιρουσ και ζτοιμου προσ χριςθ, κακϊσ 
και θ καταςκευι των απαιτοφμενων υποβάςεων ςκυροδζματοσ, για τθν ορκι εγκατάςταςθ των 
δαπζδων αςφαλείασ και κάκε άλλθ δαπάνθ για χωματουργικζσ εργαςίεσ και μικροχλικά. 

  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
1. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΠΟΛΤΤΝΘΕΣΟ ΜΕ ΓΕΦΤΡΑ ΚΑΙ 2 ΣΟΤΛΘΘΡΕ 

 

 

 

 

 

 

 

Το ςφνκετο αποτελείται από ευκεία ράμπα ανόδου, αςκεπι πφργο, δφο τςουλικρεσ, δφο 
ςκεπαςμζνουσ πφργουσ, μεταλλικό μπαλκονάκι, καμπφλθ κλίμακα ανόδου, γζφυρα ίςια με HPL 
και δίχτυ αναρρίχθςθσ. Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ κακϊσ και τα επιμζρουσ υλικά 
ςφνδεςθσ καταςκευάηονται αποκλειςτικά από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 304 και ςτθν 
επιφάνεια τουσ φζρουν επεξεργαςία «ςατιναρίςματοσ». 

Ο αςκεπισ πφργοσ φζρει δεξιά τςουλικρα 2000 mm και ευκεία ράμπα ανόδου και αποτελεί 
τον χϊρο δραςτθριότθτασ των νθπίων. Για το υπόλοιπο ςυγκρότθμα το δίχτυ ανάβαςθσ οδθγεί 
ςτον πρϊτο πφργο με ςκεπι. Στθν δεξιά του πλευρά τοποκετείτε τςουλικρα ενϊ ευκεία υπάρχει 
γζφυρα θ οποία οδθγεί ςτον δεφτερο ςκεπαςμζνο πφργο. Ο ςυγκεκριμζνοσ πφργοσ διακζτει ςτθν 
μία πλευρά του μεταλλικό μπαλκόνι, ςτθν δεφτερθ καμπφλθ κλίμακα ανόδου ενϊ ςτθν τρίτθ 
πλευρά του που γειτνιάηει με τον αςκεπι πφργο τοποκετείτε φράγμα.  

 

Πατάρια 

Πλα τα πατάρια του ςυνκζτου ακολουκοφν τον ίδιο τρόπο καταςκευισ και διαφζρουν ςτο 
φψοσ ςτο οποίο προςαρμόηονται (950mm και 1250mm). 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  6560mm  Δλάσιζηο μήκορ  9560mm  
Πλάηορ  4240mm  Δλάσιζηο πλάηορ  7740mm  
Ύτορ  3130mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1250mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 8 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη - καηάβαζη, Ολίζθηζη 
Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ /  3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Ριο ςυγκεκριμζνα τα πατάρια φζρουν τζςςερα δοκάρια ςτιριξθσ του πατϊματοσ και το 
πάτωμα. Το πάτωμα καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG πάχουσ 14mm με αντιολιςκθτικι 
επίςτρωςθ.  

Τα πατάρια τοποκετοφνται ανάμεςα ςτουσ μεταλλικοφσ ορκοςτάτεσ τθσ καταςκευισ οι οποίοι 
με τθν ςειρά τουσ καταςκευάηονται από ςωλινα διατομισ Φ80mm και πάχουσ 3mm. 

 

Φράγμα προςταςίασ 

Καταςκευάηεται από HPL πάχουσ 12 mm αντίςτοιχα και ζχει γενικζσ διαςτάςεισ 800x640mm. 
Στθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα με τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ ςυνδζςμουσ και ςε φψοσ 
85mm από τθν επιφάνεια του παταριοφ. 

 

Γζφυρα 

Θ ίςια γζφυρα ενϊνει πατάρια πφργων χωρίσ υψομετρικι διαφορά. Αποτελείται από το 
πάτωμα τθσ γζφυρασ και τισ πλευρικζσ προςτατευτικζσ κουπαςτζσ.  

Το πάτωμα τθσ γζφυρασ αποτελείται από δφο κοιλοδοκοφσ διατομισ 40x40x3mm οι οποίοι και 
φζρουν ςυγκολλθμζνθ λάμα κατά μικοσ τθσ ακμισ τουσ διατομισ 40x3mm. Στθν αρχι και ςτο 
τζλοσ των κοιλοδοκϊν ςυγκολλείται χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 4mm για τθν ςτερζωςθ τουσ ςτισ 
κολϊνεσ των πφργων. Οι κατά μικοσ λάμεσ φζρουν οπζσ διαμζτρου 8,5mm για τθν ςτερζωςθ των 
ξφλων του πατϊματοσ. Το κυρίωσ πάτωμα αποτελείται από ξφλινουσ δοκοφσ διατομισ 45x95 mm 
και φζρουν οπζσ διαμζτρου 8,5mm για τθν ςφνδεςθ τουσ με τουσ κοιλοδοκοφσ.  

Οι πλευρικζσ προςτατευτικζσ κουπαςτζσ αποτελοφνται από τισ κατά μικοσ τραβζρςεσ και τα 
κάκετα ςτοιχεία. Οι τραβζρςεσ καταςκευάηονται από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 30mm και 
φζρουν οπζσ ςτο μζςο τουσ για τθν ςτερζωςθ των κατακόρυφων ςτοιχείων. Τα κατακόρυφα 
ςτοιχεία καταςκευάηονται από HPL τφπου (MEG) πάχουσ 12mm.  

Για τθν ςτερζωςθ των πλευρικϊν ςτοιχείων ςτουσ πφργουσ χρθςιμοποιοφνται ειδικά 
διαμορφωμζνα μεταλλικά τεμάχια πάχουσ 4mm. 

 

Ευκεία ράμπα ανόδου 

Αποτελείται από δφο τραβζρςεσ διατομισ 100x50mm πάνω ςτισ οποίεσ τοποκετείται το 
πάτωμα τθσ ράμπασ καταςκευαςμζνο από HPL τφπου MEG πάχουσ 14mm, το οποίο φζρει 
πλαςτικά ειδικά τεμάχια τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν ςτιριξθ των ποδιϊν και των χεριϊν 
του χριςτθ. Το άνω μζροσ τθσ καταλιγει ςτον πφργο και ςτο φψοσ του  παταριοφ που 
προςαρμόηεται.  

Θ ράμπα ανόδου φζρει δφο κουπαςτζσ για τθν ορκι ςτιριξθ του χριςτθ αποτελοφμενεσ από 
δφο ςωλινεσ διατομισ Φ40mm. 

 

Καμπφλθ κλίμακα ανόδου 

Θ καμπφλθ ράμπα ανόδου αποτελείται από δφο κουρμπαριςμζνα μεταλλικά ςτοιχεία 
διατομισ Φ42,4mm ςτα οποία ςυγκολλοφνται οριηόντια πατιματα από ςιδθροςωλινα διατομισ 
Φ33,7mm τα οποία και εξυπθρετοφν ςτθν ανάβαςθ και τθν κατάβαςθ του χριςτθ. 
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Δίχτυ ανάβαςθσ 

To δίχτυ ανάβαςθσ αποτελείται από διχτυωτι κεκλιμζνθ άνοδο που προςαρμόηεται ςτον 
πφργο υπό κλίςθ, μεταξφ εδάφουσ και του επιπζδου του παταριοφ. Το δίχτυ αποτελείται από 
πολφκλωνο ςυρματόςχοινο επενδυμζνο με ίνεσ πολυπροπυλενίου, με μάτι διχτιοφ 250x250mm. 

 

Μπαλκόνι πφργου 

Το μπαλκόνι είναι θμικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό και δάπεδο 
καταςκευαςμζνο από HPL τφπου MEG. Το δάπεδο καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG πάχουσ 
14mm με αντιολιςκθτικι επιφάνεια  και ακτίνασ 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο φψουσ 840mm 
περιβάλλει κάκετα το δάπεδο και φζρει κουπαςτι ςτο άνω μζροσ του, ενϊ είναι 
καταςκευαςμζνο από ςωλινεσ Φ40 και κάκετα ςτοιχεία από ςωλινα Φ26.9mm. 

 

φςτθμα τςουλικρασ (για πατάρι 1250mm) 

Αποτελείται από τθν ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ, τθν μπάρα κρατιματοσ, τισ κουπαςτζσ και 
τθ βάςθ.  

Θ ςκάφθ ζχει μικοσ 2500mm, πλάτοσ 570mm και καταςκευάηεται από GFRP (GLASS FIBRE 
RAINFORCED POLYESTER) πάχουσ 4,5mm. Είναι διαμικωσ ςτραντηαριςμζνθ ςτισ δφο μεγάλεσ 
πλευρζσ και φζρει οπζσ μζςω των οποίων βιδϊνεται ςτισ κουπαςτζσ με κατάλλθλεσ βίδεσ. Οι 
κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 18mm. 

Τα πλαϊνά αςφαλείασ ςχιματοσ Γ,  καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 12mm. Στο 
κενό μεταξφ των πλαϊνϊν αςφαλείασ και των υποςτυλωμάτων προςαρμόηονται δφο ανοξείδωτεσ 
ςωλινεσ Φ27mm ςε κάκε πλευρά. Στο άνω μζροσ, ςε φψοσ 750 mm από τθ ςκάφθ, τα πλαϊνά 
αςφαλείασ ενϊνονται με τθν μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από ςωλινα βαρζωσ τφπου 
Φ27mm. H μπάρα κρατιματοσ και τα πλαϊνά αναγκάηουν το παιδί να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ 
προκειμζνου να κατζβει από τθν τςουλικρα.  

Για τθν πάκτωςθ ι τθ ςτιριξθ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται ειδικά τεμάχια 
προςαρμοηόμενα  ςτθν τςουλικρα. 

 

φςτθμα τςουλικρασ (για πατάρι 950mm) 

Αποτελείται από τθν ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ, τθν μπάρα κρατιματοσ, τισ κουπαςτζσ και 
τθ βάςθ.  

Θ ςκάφθ ζχει μικοσ 2000mm, πλάτοσ 570mm και καταςκευάηεται από GFRP (GLASS FIBRE 
RAINFORCED POLYESTER) πάχουσ 4,5mm. Είναι διαμικωσ ςτραντηαριςμζνθ ςτισ δφο μεγάλεσ 
πλευρζσ και φζρει οπζσ μζςω των οποίων βιδϊνεται ςτισ κουπαςτζσ με κατάλλθλεσ βίδεσ. Οι 
κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 18mm. 

Τα πλαϊνά αςφαλείασ ςχιματοσ Γ,  καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 12mm. Στο 
κενό μεταξφ των πλαϊνϊν αςφαλείασ και των υποςτυλωμάτων προςαρμόηονται δφο ανοξείδωτεσ 
ςωλινεσ Φ27mm ςε κάκε πλευρά. Στο άνω μζροσ, ςε φψοσ 750 mm από τθ ςκάφθ, τα πλαϊνά 
αςφαλείασ ενϊνονται με τθν μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από ςωλινα βαρζωσ τφπου 
Φ27mm. H μπάρα κρατιματοσ και τα πλαϊνά αναγκάηουν το παιδί να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ 
προκειμζνου να κατζβει από τθν τςουλικρα.  

Για τθν πάκτωςθ ι τθ ςτιριξθ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται ειδικά τεμάχια 
προςαρμοηόμενα  ςτθν τςουλικρα. 
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Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ κακϊσ και τα επιμζρουσ υλικά ςφνδεςθσ 
καταςκευάηονται αποκλειςτικά από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 304 και ςτθν επιφάνεια 
τουσ φζρουν επεξεργαςία «ςατιναρίςματοσ». 

 

2. ΠΟΛΤΤΝΘΕΣΟ ΚΑΡΑΒΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ςφνκετο αποτελείται από δφο τριγωνικοφσ πφργουσ, δφο τετραγωνικοφσ πφργουσ, δφο 
κεκλιμζνα δίχτυα αναρρίχθςθσ, κεκλιμζνθ ράμπα ανόδου, γζφυρα, κατάρτι, διαδραςτικό παιχνίδι 
τφπου "τιμόνι", διαδραςτικό παιχνίδι τφπου "φινιςτρίνι",  καταςκευι τφπου "αμπάρι" και 
τςουλικρα. 

Πλα τα επιμζρουσ εξαρτιματα ςυναρμολογοφμενα δθμιουργοφν τθν κεματικι μορφι 
"πειρατικοφ καραβιοφ" ι αντίςτοιχο. 

Σριγωνικοί πφργοι 

Oι τριγωνικοί πφργοι αποτελοφνται από το πατάρι, δφο διάτρθτα πάνελ και τρία ξφλινα 
υποςτυλϊματα ίδιου φψουσ και διατομισ Φ80-120mm περίπου. Το πατάρι αποτελείται από 
επιφάνεια υψθλισ ποιότθτασ laminate, με αντιολιςκθρι επικάλυψθ, θ οποία ςτερεϊνεται επάνω 
ςε γαλβανιςμζνο χαλφβδινο πλαίςιο. To πατάρι βρίςκεται ςε φψοσ 1250mm από τθν επιφάνεια 
του εδάφουσ. Τα διάτρθτα πάνελ αποτελοφνται από επιφάνεια υψθλισ ποιότθτασ laminate και 
φζρουν διακοςμθτικά ςτοιχεία και διατριςεισ που προςομοιάηουν φινιςτρίνια, άγκυρεσ, κφματα, 
κλπ. 

Σετραγωνικοί πφργοι 

Oι τετραγωνικοί πφργοι αποτελοφνται από το πατάρι και τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα και 
διατομισ Φ80-120mm περίπου, ανά δφο ίδιου φψουσ και δφο διάτρθτα πάνελ ειςόδου-εξόδου. 
Το πατάρι αποτελείται από επιφάνεια υψθλισ ποιότθτασ laminate, με αντιολιςκθρι επικάλυψθ, 
θ οποία ςτερεϊνεται επάνω ςε γαλβανιςμζνο χαλφβδινο πλαίςιο. To πατάρι βρίςκεται ςε φψοσ 
1250mm από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.  

Γζφυρα 

Θ καταςκευι αποτελείται από τισ πλαϊνζσ διάτρθτεσ επιφάνειεσ από υψθλισ ποιότθτασ 
laminate και πάτωμα ίδιου υλικοφ, με αντιολιςκθρι επικάλυψθ και ςτερεϊνεται επάνω ςε 
γαλβανιςμζνο χαλφβδινο πλαίςιο. Το πάτωμα βρίςκεται ςε φψοσ 1250mm από τθν επιφάνεια του 
εδάφουσ. Ράνω ςτισ πλαϊνζσ επιφάνειεσ υπάρχουν διατριςεισ τφπου "φινιςτρίνι", οι οποίεσ 
ςυμβάλουν ςτθν μθ οπτικι απομόνωςθ του χριςτθ. Το πάτωμα τθσ γζφυρασ, περίπου ςτο κζντρο 
αυτισ, διαπερνά ο κεντρικόσ ςτφλοσ τθσ καταςκευισ, ο οποίοσ εγείρεται ωσ κατάρτι.  

Κατάρτι 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  4700mm  Δλάσιζηο μήκορ  7800mm  
Πλάηορ  4000mm  Δλάσιζηο πλάηορ  7600mm  
Ύτορ  5500mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1250mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 10-12 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη – αναππίσηζη ολίζθηζη – 

διάδπαζη- εξεπεύνηζη, παισνίδι πόλυν 
Ζλικιακή Ομάδα 2- 5 εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Το κατάρτι αποτελείται από ξφλινο υποςτφλωμα φψουσ 5500mm και διατομισ Φ80-120mm 
περίπου και 5 πανζλα διαφορετικισ μορφισ. Δφο πανζλα φζρουν ςχιμα ιςτίων, ζνα πάνελ ζχει 
μορφι παπαγάλου, ζνα πανζλ ζχει μορφι φωλιάσ και ζνα πανζλ ζχει ςχιμα ςθμαίασ καραβιοφ. 

Διαδραςτικό παιχνίδι τφπου “φινιςτρίνι” ι αντίςτοιχο 

Το παιχνίδι αποτελείται από επιφάνειεσ υψθλισ ποιότθτασ laminate που φζρει κυκλικζσ 
διατριςεισ προςομοιάηοντασ "φινιςτρίνι" και ζχει δυνατότθτα περιςτροφισ. Μερικά από τα 
φινιςτρίνια επικαλφπτονται από κυκλικό πάνελ ιδίου υλικοφ, το οποίο περιςτρζφεται. 

Κεκλιμζνο δίχτυ ανόδου 

Το κεκλιμζνο δίχτυ ανόδου αποτελείται από μεταλλικι βάςθ και το πλζγμα. Το κάκε 
ςυρματόςχοινο είναι πολφκλωνο και επενδυμζνο με ίνεσ πολυαμιδίου.  

Στο φψοσ του πφργου, υπάρχει πανζλο από υψθλισ ποιότθτασ laminate με κατάλλθλο άνοιγμα 
για τθν είςοδο ςτο πατάρι  

Κεκλιμζνθ ράμπα ανόδου 

Θ κεκλιμζνθ ράμπα ανόδου αποτελείται από τρεισ ςυνεχόμενεσ επιφάνειεσ υψθλισ ποιότθτασ 
laminate. Επάνω ςε αυτζσ τισ επιφάνειεσ υπάρχουν ειδικζσ πλαςτικζσ χειρολαβζσ, οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται για τθν ςτιριξθ των ποδιϊν και των χεριϊν του χριςτθ κατά τθν ανάβαςθ του 
ςτο πατάρι. Στο φψοσ του πφργου υπάρχουν ειδικζσ χειρολαβζσ από υψθλισ ποιότθτασ laminate 
που βοθκοφν το χριςτθ ςτθν ανάβαςθ.  

φςτθμα τςουλικρασ 

Θ τςουλικρα είναι ενιαία ι αρκρωτι από πλαςτικό ι αποτελείται ξεχωριςτά από τθν ςκάφθ 
ολίςκθςθσ(GFRP) και τα πλαϊνά από πανελ υψθλισ ποιότθτασ laminate. Διακζτει ζξοδο ςτο 
επίπεδο του παταριοφ από επιφάνεια υψθλισ ποιότθτασ laminate με κατάλλθλο άνοιγμα που 
αναγκάηει το παιδί να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ προκειμζνου να κατζβει από τθν τςουλικρα.  

Καταςκευι “αμπάρι” 

Θ καταςκευι αποτελείται από τρεισ διάτρθτεσ επιφάνειεσ υψθλισ ποιότθτασ laminate και δφο 
επιφάνειεσ από ίδιο υλικό. Οι διατριςεισ φζρουν αίςκθςθ εγκοπϊν και παρακφρου ενϊ οι δφο 
επιφάνειεσ εξυπθρετοφν ωσ κακίςματα για τον χριςτθ. 

Διαδραςτικό παιχνίδι τφπου “τιμόνι” ι αντίςτοιχο 

Το παιχνίδι αποτελείται από χαραγμζνθ επιφάνεια υψθλισ ποιότθτασ laminate που φζρει 
αίςκθςθ τιμονιοφ με δυνατότθτα περιςτροφισ. 

3. ΤΝΘΕΣΟ ME ΣΟΤΛΘΘΡΑ KAI ΠΑΝΕΛ ΑΝΑΡΡΙΧΘΘ 

 

 

 

 

 

Το ςφνκετο 
αποτελείται από 
δφο τετράγωνα 

πατάρια (h:1500mm,h:1000mm), τρία τρίγωνα πατάρια (h:1500mm,h: 500mm), μία (1) πλαςτικι 
κυματοειδισ ευκεία τςουλικρα (h:1500mm), πζντε τοίχουσ αναρρίχθςθσ, ζξι φράγματα 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  4200mm  Δλάσιζηο μήκορ  7700mm  
Πλάηορ  4100mm  Δλάσιζηο πλάηορ  7600mm  
Ύτορ  2350mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1500mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 5-6 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη, ολίζθηζη, αναππίσηζη 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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προςταςίασ από πτϊςθ- δφο εκ των οποίων φζρουν πλαςτικό κυκλικό άνοιγμα τφπου φινιςτρίνι 
καλυμμζνο με διάφανο πλαςτικό. 

Τλικά καταςκευισ 

Θ καταςκευι ςτθρίηεται ςε ςφνκετα υποςτυλϊματα με επικάλυψθ πλαςτικοποιθμζνθσ ξυλείασ 
τελικισ διατομισ Φ110-160mm περίπου. Συγκεκριμζνα υπάρχει μία επιπλζον ςφνκετθ επίςτρωςθ 
περιμετρικά του μεταλλικοφ γαλβανιςμζνου ορκοςτάτθ (ST 37) που ςκοπό ζχει να παρζχει μία 
ενιςχυμζνθ δομι και αντοχι ενϊ ταυτόχρονα αποδίδει τθν όψθ απομίμθςθσ ξφλου. Δεδομζνου 
ότι θ επικάλυψθ αυτι είναι ανκεκτικότερθ ςε ςφγκριςθ με τα προϊόντα ξυλείασ ελαττϊνεται ο 
κίνδυνοσ διάβρωςθσ, ςαπίςματοσ ι ςκαςίματοσ. Το ςφνκετο υλικό επίςτρωςθσ αποτελείται 
περίπου από ξφλινα ροκανίδια (55%), πολυαικυλζνιο (40%) και ςυνδετικι ουςία (5%). Στθν 
κορυφι των ορκοςτατϊν τοποκετοφνται πλαςτικά προςτατευτικά.    

Θ ςφνδεςθ με ςτουσ ορκοςτάτεσ γίνεται μζςω ειδικϊν δακτυλίων που αγκαλιάηουν τουσ 
ορκοςτάτεσ. 

Πλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται πλθροφν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ των ευρωπαϊκϊν 
προτφπων. 

 
Πατάρια 

Πλα τα πατάρια τθσ καταςκευισ (τετράγωνα και τρίγωνα) ακολουκοφν τον ίδιο τρόπο 
καταςκευισ και διαφζρουν μόνο ωσ προσ το ςχιμα, δθμιουργϊντασ το τελικό ςχιμα του 
παιχνιδιοφ ςε θμικφκλιο. Συγκεκριμζνα τα τετράγωνα πατάρια ζχουν διαςτάςεισ 850x850mm 
περίπου και τα τρίγωνα είναι ιςόπλευρα με πλευρά επίςθσ 850mm περίπου. Το κάκε πατάρι 
αποτελείται από ζνα μεταλλικό ςκελετό περιμετρικά και πάτωμα από πλακάη καλάςςθσ. 
Στθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα με ειδικά διαμορφωμζνουσ ςυνδζςμουσ.  

Φράγμα προςταςίασ 

Καταςκευάηεται από πλαςτικό πάχουσ 60mm περίπου. Στθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα με 
τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ ςυνδζςμουσ και ςε κατάλλθλο φψοσ από τθν επιφάνεια του 
παταριοφ. Δφο φράγματα φζρουν ςτρόγγυλο μεγάλο άνοιγμα με κόλο από διάφανο πλαςτικό 
πολυκαρβονικό Φ575mm περίπου προςυναρμολογθμζνο πάνω ςτο πάνελ που αναπαριςτά 
φινιςτρίνι. Τζςςερα φράγματα φζρουν είναι τφπου ‘φράχτθσ’ με κάκετα ανοίγματα κατάλλθλων 
διαςτάςεων. 

φςτθμα τςουλικρασ 

Θ τςουλικρα είναι μονοκόμματθ και είναι ευκεία (ςε κάτοψθ) και κυματοειδισ (ςε όψθ). 
Καταςκευάηεται από ςφνκετο πλαςτικό (πολυαικυλζνιο) με προςκικθ υλικϊν που παρζχουν UV 
προςταςία και προςταςία από τθ δθμιουργία ςτατικοφ θλεκτριςμοφ.  

Σοίχοσ αναρρίχθςθσ 

Ο τοίχοσ αναρρίχθςθσ καλφπτει ουςιαςτικά το κενό μεταξφ των δφο παταριϊν (h:500mm) και 
διακζτει εγκοπζσ που λειτουργοφν ωσ λαβζσ και βοθκιματα ανάβαςθσ. Επιπλζον υπάρχουν 
ςχοινιά που επίςθσ βοθκοφν το χριςτθ ςτθν ανάβαςθ. 

4. ΤΝΘΕΣΟ ΝΘΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΟΤΛΘΘΡΕ 
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Το ςφνκετο 
αποτελείται από 
ζνα πφργο με 
δίρριχτθ  ςκεπι, 

ζνα πφργο χωρίσ ςκεπι, κλίμακα ανόδου, δφο τςουλικρεσ και μεταλλικό μπαλκονάκι. 

Θ κλίμακα ανόδου οδθγεί ςτον πφργο χωρίσ ςκεπι, που φζρει αριςτερά τςουλικρα μικουσ 
2000mm, ευκεία οδθγεί ςτον πφργο με δίρριχτθ ςκεπι, που φζρει δεξιά τςουλικρα μικουσ 
2500mm και ευκεία μεταλλικό μπαλκονάκι. 

κάλα ανόδου (για πατάρι 950mm) 

Θ κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα ςκαλοπάτια και τισ κουπαςτζσ. Τα πλαϊνά  
αποτελοφνται από ξφλα διατομισ 145x45mm, ςτα οποία ςυγκρατοφνται με ειδικοφσ ξφλινουσ 
ςυνδζςμουσ τζςςερα ςκαλοπάτια διατομισ 145x45mm και δφο κάκετεσ δοκοί διατομισ 70 x 
45mm που ςυγκρατοφν τισ κουπαςτζσ. Οι κουπαςτζσ αποτελοφνται από τρία ξφλα διατομισ 
70x45mm εκατζρωκεν.  

Πατάρι 

Πλα τα πατάρια του ςυνκζτου ακολουκοφν τον ίδιο τρόπο καταςκευισ και διαφζρουν ςτο 
φψοσ ςτο οποίο προςαρμόηονται (950mm και 1250mm). 

Το κάκε ζνα από τα δφο πατάρια ςε φψοσ 950 και 1250mm, ζχει διαςτάςεισ 1000x1000mm και 
ςτθρίηεται ςε 4 ξφλινα υποςτυλϊματα 95x95mm. Το κάκε πατάρι αποτελείται από δφο 
τραβζρςεσ ξφλινεσ διατομισ 120x58mm πάνω ςτισ οποίεσ βιδϊνονται ςανίδεσ διατομισ 
95x45mm. Θ ςφνδεςθ με τισ τραβζρςεσ επιτυγχάνεται με ςετ βιδϊν, παξιμάδια αςφαλείασ, 
πλαςτικζσ τάπεσ, και πλαςτικά καπάκια. 

Δίρριχτθ ςκεπι 

H δίρριχτθ ςκεπι, αποτελείται από δφο φφλλα HPL πάχουσ 12mm και διαςτάςεων 
1280x830mm, που ςχθματίηουν μεταξφ τουσ γωνία 90ο. Στο κάτω μζροσ των φφλων βρίςκονται 
τζςςερα ξφλα διαςτάςεων 700x55x45mm που ςυνδζονται με τα φφλλα και ςτθρίηονται ςτο 
επάνω μζροσ των υποςτυλωμάτων. Στο εμπρόσ και πίςω μζροσ τθσ ςκεπισ τοποκετοφνται δφο 
τρίγωνα – μετϊπεσ από HPL πάχουσ 12mm που ςυνδζονται με τα ξφλα και τα υποςτυλϊματα. 

Φράγμα προςταςίασ 

Καταςκευάηεται από HPL πάχουσ 12mm και ζχει γενικζσ διαςτάςεισ 800x640mm. Στθρίηεται 
ςτα υποςτυλϊματα με τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ πλαςτικοφσ ςυνδζςμουσ και ςε φψοσ 
85mm από τθν επιφάνεια του παταριοφ. 

φςτθμα τςουλικρασ (για πατάρι h:1250mm και πατάρι h:950mm) 

Θ κάκε μια τςουλικρα αποτελείται από τθν ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ, τθν μπάρα 
κρατιματοσ, τισ κουπαςτζσ και τθ βάςθ.  

Θ ςκάφθ τθσ μεγάλθσ τςουλικρασ ζχει μικοσ 2500mm, πλάτοσ 570mm, ενϊ τθσ μικρότερθσ 
ζχει μικοσ 2000mm, πλάτοσ 570mm και καταςκευάηονται αμφότερεσ από πολυεςτζρα 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  4870mm  Δλάσιζηο μήκορ  8870mm  
Πλάηορ  3040mm  Δλάσιζηο πλάηορ  6040mm  
Ύτορ  3300mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1250mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 6 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη, ολίζθηζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 

  



 

Σελίδα 69 

ενιςχυμζνο με ίνεσ υάλου (GFRP) πάχουσ 4,5mm. Είναι διαμικωσ ςτραντηαριςμζνεσ ςτισ δφο 
μεγάλεσ πλευρζσ και φζρουν οπζσ μζςω των οποίων βιδϊνονται ςτισ κουπαςτζσ με κατάλλθλεσ 
βίδεσ. Οι κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται από HPL πάχουσ 18mm. 

Τα πλαϊνά αςφαλείασ ςχιματοσ Γ,  καταςκευάηονται από HPL πάχουσ 12mm. Στο κενό μεταξφ 
των πλαϊνϊν αςφαλείασ και των υποςτυλωμάτων προςαρμόηονται δφο ανοξείδωτεσ ςωλινεσ 
Φ27mm ςε κάκε πλευρά. Στο άνω μζροσ, ςε φψοσ 750mm από τθ ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ 
ενϊνονται με τθν μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από ςωλινα βαρζωσ τφπου Φ27mm. H 
μπάρα κρατιματοσ και τα πλαϊνά αναγκάηουν το παιδί να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ προκειμζνου 
να κατζβει από τθν τςουλικρα.  

Για τθν πάκτωςθ ι τθ ςτιριξθ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται ειδικά τεμάχια 
προςαρμοηόμενα  ςτθν τςουλικρα. 

Μπαλκόνι πφργου 

Το μπαλκόνι είναι θμικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό και δάπεδο. Το δάπεδο 
καταςκευάηεται από HPL αντιολιςκθτικισ επιφάνειασ. Το μεταλλικό κάγκελο φψουσ 840mm 
περιβάλλει κάκετα το δάπεδο και φζρει κουπαςτι ςτο άνω μζροσ του. 

Θ όλθ καταςκευι πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, μζςω ειδικϊν γαλβανιηζ 
μεταλλικϊν βάςεων. Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο πζλμα (κάτω πλευρά) των 
υποςτυλωμάτων προσ αποφυγι τθσ δθμιουργίασ υγραςίασ ανάμεςα ςτο ξφλο και το μζταλλο.  

Το ξφλο που χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι αποτελείται από ςφνκετθ αντικολλθτι ξυλεία 
πεφκθσ πλαναριςμζνθ ϊςτε να είναι οι γωνίεσ ςτρογγυλεμζνεσ ςφμφωνα με τα ΕΝ 351. 

 

5. ΤΝΘΕΣΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΟΤΛΘΘΡΕ 

 

 

 

 

 

 

 

Το ςφνκετο αποτελείται από μία ςκάλα ανόδου, τρία τετραγωνικά πατάρια, δφο δίρριχτεσ 
ςκεπζσ, δφο τςουλικρεσ, τρία φράγματα προςταςίασ από πτϊςθ και μία καμπφλθ γζφυρα. 

Θ ςκάλα ανόδου οδθγεί ςτο πρϊτο τετραγωνικό πατάρι ςε φψοσ 1250mm, όπου δεξιά φζρει 
τςουλικρα μικουσ 2500mm, ςτθν κατεφκυνςθ ανόδου απζναντι ςυνδζεται με κεκλιμζνθ γζφυρα 
που οδθγεί ςτο δεφτερο τετραγωνικό πατάρι φψουσ 1250mm όπου φζρει ςτθν δεξιά πλευρά 
τςουλικρα μικουσ 2500mm. Κάτω από το δεφτερο πατάρι και ςτθν κάτω πλευρά βρίςκεται το 
τρίτο πατάρι.  

Πατάρι 

Το πατάρι διαςτάςεων 1000x1000mm ςτθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα του πφργου διατομισ 
95x95mm και αποτελείται από δφο τραβζρςεσ ξφλινεσ διατομισ 120x58mm πάνω ςτισ οποίεσ 
βιδϊνονται ςανίδεσ διατομισ 95x45mm. Θ ςφνδεςθ με τισ τραβζρςεσ επιτυγχάνεται με ςετ 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  4750mm  Δλάσιζηο μήκορ  7650mm  
Πλάηορ  3300mm  Δλάσιζηο πλάηορ  6650mm  
Ύτορ  3250mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1250mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 5 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη, ολίζθηζη 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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βιδϊν, παξιμάδια αςφαλείασ, πλαςτικζσ τάπεσ, και πλαςτικά καπάκια. To πατάρι βρίςκεται ςε 
φψοσ 1250mm από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. 

Δίρριχτθ ςκεπι 

Θ ςκεπι καταςκευάηεται από φφλλα HPL τφπου MEG πάχουσ 12mm που ςχθματίηουν μεταξφ 
τουσ γωνία 90ο. Τα φφλλα μεταξφ τουσ ενϊνονται με δφο ειδικά πλαςτικά εξαρτιματα (γωνίεσ) 
καταςκευαςμζνεσ από HDPE ενιςχυμζνο με υαλονιματα. Στο εμπρόσ και πίςω μζροσ τθσ ςκεπισ 
τοποκετοφνται δφο τρίγωνα – μετϊπεσ από HPL τφπου MEG πάχουσ 12mm που ςυνδζονται με 
φφλλα με επιπλζον τζςςερισ γωνίεσ ανά μετϊπθ με τα φφλλα τθσ ςκεπισ. 

 

 

Φράγμα προςταςίασ 

Καταςκευάηεται από HPL πάχουσ 12 mm αντίςτοιχα και ζχει γενικζσ διαςτάςεισ 800x640mm. 
Στθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα με τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ πλαςτικοφσ ςυνδζςμουσ και 
ςε φψοσ 85mm από τθν επιφάνεια του παταριοφ. 

Καμπφλθ γζφυρα 

Θ καμπφλθ γζφυρα ενϊνει πατάρια πφργων χωρίσ υψομετρικι διαφορά. Αποτελείται από το 
πάτωμα τθσ γζφυρασ και τισ πλευρικζσ προςτατευτικζσ κουπαςτζσ.  

Το πάτωμα τθσ γζφυρασ αποτελείται από δφο κοιλοδοκοφσ διατομισ 40x40x3mm οι οποίοι και 
φζρουν ςυγκολλθμζνθ λάμα κατά μικοσ τθσ ακμισ τουσ διατομισ 40x3mm. Στθν αρχι και ςτο 
τζλοσ των κοιλοδοκϊν ςυγκολλάται χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 4mm για τθν ςτερζωςθ τουσ ςτισ 
κολϊνεσ των πφργων. Οι κατά μικοσ λάμεσ φζρουν οπζσ διαμζτρου 8,5mm για τθν ςτερζωςθ των 
ξφλων του πατϊματοσ. Το κυρίωσ πάτωμα αποτελείτε από ξφλινουσ δοκοφσ διατομισ 45x95 mm 
και φζρουν οπζσ διαμζτρου 8,5mm για τθν ςφνδεςθ τουσ με τουσ κοιλοδοκοφσ.  

Οι πλευρικζσ προςτατευτικζσ κουπαςτζσ αποτελοφνται από τισ κατά μικοσ τραβζρςεσ και τα 
κάκετα ςτοιχεία. Οι τραβζρςεσ καταςκευάηονται από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 30mm και 
φζρουν οπζσ ςτο μζςο τουσ για τθν ςτερζωςθ των κατακόρυφων ςτοιχείων. Τα κατακόρυφα 
ςτοιχεία καταςκευάηονται από HPL τφπου (MEG) πάχουσ 12mm.  

Για τθν ςτερζωςθ των πλευρικϊν ςτοιχείων ςτουσ πφργουσ χρθςιμοποιοφνται ειδικά 
διαμορφωμζνα μεταλλικά τεμάχια πάχουσ 4mm. 

κάλα ανόδου 

Θ ςκάλα ανόδου αποτελείται από τα δφο πλαϊνά, ζξι ςκαλοπάτια και τισ κουπαςτζσ. Τα πλαϊνά  
αποτελοφνται από ξφλα διατομισ 145x45mm, ςτα οποία ςυγκρατοφνται με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ 
ζξι ςκαλοπάτια διατομισ 145x45mm και δφο κάκετεσ δοκοί διατομισ 70x45mm που ςυγκρατοφν 
τισ κουπαςτζσ. Οι κουπαςτζσ αποτελοφνται από τρία  ξφλα διατομισ 70x45mm εκατζρωκεν. Το 
άνω μζροσ τθσ κλίμακασ, απολιγει ςτον πφργο, ςτο αναφερόμενο φψοσ. 

φςτθμα τςουλικρασ 

Αποτελείται από τθν ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ, τθν μπάρα κρατιματοσ, τισ κουπαςτζσ και 
τθ βάςθ.  

Θ ςκάφθ ζχει μικοσ 2500mm, πλάτοσ 570mm και καταςκευάηεται από GFRP (GLASS FIBRE 
RAINFORCED POLYESTER) πάχουσ 4,5mm. Είναι διαμικωσ ςτραντηαριςμζνθ ςτισ δφο μεγάλεσ 
πλευρζσ και φζρει οπζσ μζςω των οποίων βιδϊνεται ςτισ κουπαςτζσ με κατάλλθλεσ βίδεσ. Οι 
κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 18mm. 
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Τα πλαϊνά αςφαλείασ ςχιματοσ Γ,  καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 12mm. Στο 
κενό μεταξφ των πλαϊνϊν αςφαλείασ και των υποςτυλωμάτων προςαρμόηονται δφο ανοξείδωτεσ 
ςωλινεσ Φ27mm ςε κάκε πλευρά. Στο άνω μζροσ, ςε φψοσ 750 mm από τθ ςκάφθ, τα πλαϊνά 
αςφαλείασ ενϊνονται με τθν μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από ςωλινα βαρζωσ τφπου 
Φ27mm. H μπάρα κρατιματοσ και τα πλαϊνά αναγκάηουν το παιδί να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ 
προκειμζνου να κατζβει από τθν τςουλικρα.  

Για τθν πάκτωςθ ι τθ ςτιριξθ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται ειδικά τεμάχια 
προςαρμοηόμενα  ςτθν τςουλικρα. 

 

 

 

6. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΠΤΡΓΟ-ΚΑΣΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

Το ςφνκετο αποτελείται από δφο πατάρια, μία τςουλικρα, ζναν τοίχο αναρρίχθςθσ, μία 
ανάβαςθ με πατιματα, μία τςουλικρα, ζναν τοίχο αναρρίχθςθσ, μία ανάβαςθ με πατιματα, μία 
κλίμακα ανάβαςθσ, κεματικά πάνελ μορφισ “Κάςτρο”, κεματικό πάνελ ςθμαιάκι  

 

Θ καταςκευι κα ςτθρίηεται ςε  1 κολϊνα  ραβδωτοφ λακαριςμζνου γαλβανιςμζνου χάλυβα 
κυκλικισ διατομισ Ø125mm ενϊ ο υπόλοιποσ ςκελετόσ κα αποτελείται από ανοξείδωτο ςκελετό 
(ςωλινεσ Ø40mm). Στθν κορυφι των κολόνων κα τοποκετοφνται πλαςτικά προςτατευτικά 
πολυαμιδίου.           

Πατάρια & Σοίχοσ αναρρίχθςθσ 

Τα πατάρια και ο τοίχοσ αναρρίχθςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από αντιολιςκθτικό HPL 
πάχουσ 12,5mm. 

Σςουλικρα 

Θ τςουλικρα κα είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχουσ 2mm, με 
καμπυλοειδι μορφι από τθ μία πλευρά. Οι πλευρζσ τθσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από 
χρωματιςτά πάνελ από HPL πάχουσ 13mm. 

Χρωματιςτά κεματικά πάνελ μορφισ “κάςτρο” και πάνελ ςθμαιάκι 

Τα πάνελ κα είναι καταςκευαςμζνα από χρωματιςτά πάνελ από HPL πάχουσ 13mm. 

Ανάβαςθ με πατιματα 

Θ ανάβαςθ με πατιματα κα είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο ςωλινα Ø40mm και 
πατιματα από αντιολιςκθτικό HPL πάχουσ 12,5mm. 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  4080mm  Δλάσιζηο μήκορ  7570mm  
Πλάηορ  2630mm  Δλάσιζηο πλάηορ  5620mm  
Ύτορ  3020mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1300mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη, ολίζθηζη, παισνίδι πόλυν 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Κλίμακα ανάβαςθσ 

Θ κλίμακα ανάβαςθσ κα είναι καταςκευαςμζνθ εξ ολοκλιρου από ανοξείδωτεσ ςωλινεσ 
Ø40mm. Θ ζνωςθ των τμθμάτων κα γίνεται μζςω αντιβανδαλικϊν ςυνδζςμων χυτοφ 
πολυαμιδίου. 

Εξαρτιματα ςυναρμογισ  

Τα εξαρτιματα ςυναρμογισ κα καταςκευάηονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προςτατεφονται 
από αντιβανδαλικά καλφμματα πολυαμιδίου. 

 

Εγκατάςταςθ: Θ  εγκατάςταςθ των εξοπλιςμϊν κα γίνεται: α) με εγκιβωτιςμό  εντόσ εδάφουσ 
μζςω των ειδικϊν δοκοκθκϊν. Για το λόγο αυτό κα γίνεται εκςκαφι οπϊν βάκουσ 60 – 80cm και 
διαμζτρου 60cm περίπου όπου και κα εδράηονται τα δοκάρια του εξοπλιςμοφ μζςω των 
δοκοκθκϊν. Στθ ςυνζχεια κάκε οπι κα γεμίηεται με ςκυρόδεμα ζωσ ότου φτάςει 30 – 40cm υπό 
του εδάφουσ όπου και καλφπτεται πλιρωσ με χϊμα ι β) Με ςτερζωςθ επάνω ςε οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα μζςω δοκοκθκϊν κατάλλθλθσ μορφισ και ειδικισ χριςθσ. Θ ςτερζωςθ γίνεται με 
μεταλλικά (ανοξείδωτα) οφπατ και μπουλόνια 10cm.  

7. ΚΑΣΡΑΚΙ ΝΘΠΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Το ςφνκετο όργανο αναπαριςτά κάςτρο με ράμπα ανάβαςθσ τςουλικρα και τοφνελ. 

Θ πρόςβαςθ ςτον ψθλό κεντρικό πφργο γίνεται από ευκεία ράμπα ανόδου. Στθν απζναντι 
πλευρά υπάρχει τςουλικρα, ενϊ αντιδιαμετρικά φζρει φράγματα προςταςίασ από πτϊςθ. 

Εκατζρωκεν του κεντρικοφ πφργου και ςτο επίπεδο του εδάφουσ δθμιουργοφνται δφο χϊροι 
οι οποίοι φζρουν από μία είςοδο και δφο παράκυρα. Πλα τα πάνελ τθσ καταςκευισ 
αναπαριςτοφν πολεμίςτρεσ κάςτρου. Για τθν μετάβαςθ ςτουσ δφο χϊρουσ τοποκετείται τοφνελ 
κάτω από τον κεντρικό πφργο. 

Ράμπα ανόδου (για πατάρια 950mm) 

Αποτελείται από δφο πλαϊνά ξφλα διατομισ 120x45mm πάνω ςτα οποία τοποκετείται πλακάη 
καλάςθσ διαςτάςεων 800x1250x21mm και το οποίο φζρει πλαςτικά ειδικά τεμάχια τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται για τθν ςτιριξθ των ποδιϊν και των χεριϊν του χριςτθ. Το άνω μζροσ τθσ 
καταλιγει ςτον πφργο και ςτο φψοσ του  παταριοφ που προςαρμόηεται.  

Θ ράμπα ανόδου φζρει κουπαςτζσ για τθν ορκι ςτιριξθ του χριςτθ αποτελοφμενεσ από τρία 
ξφλα διαςτάςεων διατομισ 70x45mm εκατζρωκεν, ςτθριηόμενα ςε κάκετεσ δοκοφσ διατομισ 
70x45mm. 

Πατάρι  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  3300mm  Δλάσιζηο μήκορ  6800mm  
Πλάηορ  2800mm  Δλάσιζηο πλάηορ  5800mm  
Ύτορ  2150mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
950mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 6 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη, ολίζθηζη, παισνίδι πόλυν 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Το πατάρι αποτελείται από δφο δοκοφσ διαςτάςεων διατομισ 120x58mm πάνω ςτισ οποίεσ 
ςτθρίηονται ςανίδεσ διατομισ 95x45mm. Το πατάρι ςτθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα. Τθν 
καταςκευι ςυμπλθρϊνουν τζςςερα υποςτυλϊματα διατομισ 95x95mm τα οποία ςυγκρατοφν τισ 
τραβζρςεσ και τισ ςανίδεσ. Θ ςφνδεςθ με τισ τραβζρςεσ επιτυγχάνεται με ςετ βιδϊν, παξιμάδια 
αςφαλείασ, πλαςτικζσ τάπεσ, και πλαςτικά καπάκια.To πατάρι βρίςκεται ςε φψοσ 950mm από τθν 
επιφάνεια του εδάφουσ.  

Φράγμα προςταςίασ 

Καταςκευάηεται από HPL πάχουσ 12 mm αντίςτοιχα και ζχει γενικζσ διαςτάςεισ 800x640mm. 
Στθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα με τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ πλαςτικοφσ ςυνδζςμουσ και 
ςε φψοσ 85mm από τθν επιφάνεια του παταριοφ. 

 

Πάνελ “κάςτρο” 

Τα πάνελ που αναπαριςτοφν το 'κάςτρο' καταςκευάηονται από HPL τφπου MEG πάχουσ 12mm 
και ζχουν πλάτοσ 800mm. Στθρίηονται ςτα υποςτυλϊματα με τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ 
πλαςτικοφσ ςυνδζςμουσ. 

Σοφνελ 

Το τοφνελ αποτελείται από πολυεςτερικό ςωλινα Φ630mm, μικουσ 1000mm ςτερεωμζνο ςε 
πλαϊνά από HPL, πάχουσ 12mm. Θ καταςκευι ςυνδζεται ανάμεςα ςτουσ δφο πφργουσ. 

φςτθμα τςουλικρασ 

Αποτελείται από τθν ςκάφθ, τα πλαϊνά αςφαλείασ, τθν μπάρα κρατιματοσ, τισ κουπαςτζσ και 
τθ βάςθ.  

Θ ςκάφθ ζχει μικοσ 2000mm, πλάτοσ 570mm και καταςκευάηεται από GFRP (GLASS FIBRE 
RAINFORCED POLYESTER) πάχουσ 4,5mm. Είναι διαμικωσ ςτραντηαριςμζνθ ςτισ δφο μεγάλεσ 
πλευρζσ και φζρει οπζσ μζςω των οποίων βιδϊνεται ςτισ κουπαςτζσ με κατάλλθλεσ βίδεσ. Οι 
κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 18mm. 

Τα πλαϊνά αςφαλείασ ςχιματοσ Γ,  καταςκευάηονται από HPL (τφπου MEG) πάχουσ 12mm. Στο 
κενό μεταξφ των πλαϊνϊν αςφαλείασ και των υποςτυλωμάτων προςαρμόηονται δφο ανοξείδωτεσ 
ςωλινεσ Φ27mm ςε κάκε πλευρά. Στο άνω μζροσ, ςε φψοσ 750 mm από τθ ςκάφθ, τα πλαϊνά 
αςφαλείασ ενϊνονται με τθν μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από ςωλινα βαρζωσ τφπου 
Φ27mm. H μπάρα κρατιματοσ και τα πλαϊνά αναγκάηουν το παιδί να βρεκεί ςε κακιςτι κζςθ 
προκειμζνου να κατζβει από τθν τςουλικρα.  

Για τθν πάκτωςθ ι τθ ςτιριξθ τθσ τςουλικρασ καταςκευάηονται ειδικά τεμάχια 
προςαρμοηόμενα  ςτθν τςουλικρα. 

8. ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΟ ΗΩΑΚΙ ΣΙΓΡΘ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  2200mm  Δλάσιζηο μήκορ  5200mm  
Πλάηορ  1550mm  Δλάσιζηο πλάηορ  4550mm  
Ύτορ  800mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
800mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2-4 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Ανάβαζη, παισνίδι πόλυν 

Ζλικιακή Ομάδα 2+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Θ καταςκευι κα αποτελεί μία τριςδιάςτατθ κεματικι μορφι ςτατικοφ παιχνιδιοφ, με μορφι 
«τιγράκι» ι  αντίςτοιχο ηωάκι. Ο πυρινασ κα καταςκευάηεται από τεχνθτζσ ίνεσ που παρζχουν 
υψθλά επίπεδα ελαςτικότθτασ και απορρόφθςθσ κροφςεων. Θ άνω - εξωτερικι ςτρϊςθ κα 
αποτελείται από κόκκουσ EPDM, διατομισ 0,5-1,00mm και 1,00 – 3,5mm, πάχουσ διάςτρωςθσ 
20mm κατ’ ελάχιςτον, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εργονομικι ςτάςθ και θ εξωτερικι ελαςτικότθτα 
τθσ καταςκευισ, ενϊ θ χριςθ αλειφατικοφ ςυνδετικοφ υλικοφ με UV προςταςία, κα αποτρζπει 
τθν εξαςκζνιςθ των χρωμάτων, το αποχρωματιςμό και τθν κίτρινθ χρϊςθ. Για τθ δθμιουργία τθσ 
τελικισ κεματικισ μορφισ κα χρθςιμοποιοφνται τουλάχιςτον 4-5 διαφορετικά χρϊματα κόκκων 
EPDM, προςδίδοντασ ςτθν καταςκευι υψθλι οπτικι αιςκθτικι, ενϊ θ επιλογι μπορεί να γίνει 
από μία γκάμα 30 διαφορετικϊν χρωμάτων. Οποιαδιποτε ςχεδιαςτικι λεπτομζρεια κα μπορεί να 
αποτυπωκεί με ευκολία, χάρθ ςτθ χριςθ μεκόδων CNC και CAD Glass Sampling (π.χ. για τθν 
αποτφπωςθ των ματιϊν, των αυτιϊν, κλπ). 

Θ τοποκζτθςθ κα μπορεί να γίνει με πάκτωςθ μζςω ειδικϊν αγκυρίων ι με απλι εναπόκεςθ 
πάνω ςτθν τελικι επιφάνεια του εδάφουσ, χάρθ ςτθν  δομικι αρτιότθτα τθσ καταςκευισ. 

9. ΚΟΤΝΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ 3ΘΕΙΑ ΜΙΚΣΘ 

 

 

 

 

 

 

 

Θ καταςκευι αποτελείται από οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφςτθμα ζξι 
υποςτυλωμάτων υπό γωνία, δφο κακίςματα παιδιϊν και ζνα κακίςματα νθπίων. 

Ο οριηόντιοσ άξονασ καταςκευάηεται από ςωλινα Φ76 mm, πάχουσ 3mm. Τα υποςτυλϊματα 
καταςκευάηονται από ςιδθροςωλινα διατομισ Φ60,3mm και πάχουσ 3mm.  

Το τραπζηιο μεταλλικό τεμάχιο προςαρτάται ςτον οριηόντιο άξονα εργοςταςιακά. Επίςθσ 
τοποκετοφνται εξωτερικά 2 διακοςμθτικά πανζλα από HPL 8mm αριςτερά και δεξιά του 
οριηόντιου άξονα και βιδϊνονται ςτα υποςτυλϊματα τθσ κοφνιασ. 

Για τθν ςφνδεςθ του οριηόντιου άξονα με τα υποςτυλϊματα ςυγκολλάται ςτα πόδια ειδικό 
τεμάχιο καταςκευαςμζνο από μορφοςίδθρο «Ρ» διατομισ 50x25mm το οποίο φζρει 
εργοςταςιακά τοποκετθμζνα μπουλόνια τα οποία και προςαρμόηονται ςτο τραπζηιο τεμάχιο του 
οριηόντιου φορζα. 

Τα κακίςματα τθσ κοφνιασ αναρτϊνται από τον οριηόντιο άξονα.  Θ ανάρτθςθ υλοποιείται με 
ειδικι διάταξθ που αποτελείται από διάτρθτο τεμάχιο γαλβανιςμζνο μζςα ςτο οποίο 
τοποκετείται το ρουλεμάν. Θ διάταξθ ςυμπλθρϊνεται με πείρο Φ17mm.  Από τθν ειδικι διάταξθ 
ξεκινοφν αλυςίδεσ (DIN 766)  γαλβανιςμζνεσ που απολιγουν ςτα κακίςματα. 

Θ όλθ καταςκευι πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, μζςω ειδικϊν γαλβανιηζ 
βάςεων. Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο πζλμα (κάτω πλευρά) των υποςτυλωμάτων 
προσ αποφυγι τθσ δθμιουργίασ υγραςίασ. Συνολικά θ καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμό 
ϊςτε να είναι ανκεκτικι ςε υγραςία και λοιπζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  4600mm  Δλάσιζηο μήκορ  4750mm  
Πλάηορ  1500mm  Δλάσιζηο πλάηορ  7000mm  
Ύτορ  2450mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1300mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 3 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Κούνια, αιώπηζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ / 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Τα κακίςματα παιδιϊν πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΕΝ 1176 
καταςκευαςμζνα από λάμα αλουμινίου διαςτάςεων 400x125 και πάχουσ 2mm που περιβάλλεται 
πλιρωσ από καουτςοφκ ϊςτε να είναι αναπαυτικό και άνετο ςτθ χριςθ. 

Τα κακίςματα νθπίων πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΕΝ 1176 
καταςκευαςμζνα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλιρωσ από καουτςοφκ και φζρουν 
κλωβό υπενδεδυμζνο με πολυουρεκάνθ περιμετρικά για τθν αποφυγι πτϊςεων. 

 

10. ΚΟΤΝΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ 2ΘΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Θ καταςκευι αποτελείται από οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφςτθμα δφο 
υποςτυλωμάτων, και δφο κακίςματα παιδιϊν. 

Ο οριηόντιοσ άξονασ καταςκευάηεται από ςωλινα διατομισ Φ76 mm και πάχουσ 3mm. Στισ 
άκρεσ του ςυγκολλοφνται μεταλλικά τεμάχια ςωλινα διατομισ Φ128mm και πάχουσ 4mm 
ςχθματίηοντασ «Ρ». Εςωτερικά των ςωλθνϊν τοποκετοφνται διάτρθτα μεταλλικά τεμάχια τα 
οποία εξυπθρετοφν τθν ςφνδεςθ του «Ρ» με τουσ κατακόρυφουσ ορκοςτάτεσ. Οι ορκοςτάτεσ τθσ 
καταςκευισ καταςκευάηονται από ςωλινα διατομισ Φ128 και πάχουσ 4mm επίςθσ. 

Τα κακίςματα τθσ κοφνιασ αναρτϊνται από τον οριηόντιο άξονα.  Θ ανάρτθςθ υλοποιείται με 
ειδικι διάταξθ που αποτελείται από διάτρθτο τεμάχιο γαλβανιςμζνο μζςα ςτο οποίο 
τοποκετείται το ρουλεμάν. Θ διάταξθ ςυμπλθρϊνεται με πείρο Φ17mm.  Από τθν ειδικι διάταξθ 
ξεκινοφν αλυςίδεσ (DIN 766)  γαλβανιςμζνεσ που απολιγουν ςτα κακίςματα. 

Θ όλθ καταςκευι πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, μζςω ειδικϊν γαλβανιηζ 
βάςεων. Συνολικά θ καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ ϊςτε να είναι ανκεκτικι ςε 
υγραςία και λοιπζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Το κάκιςμα παιδιϊν πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΕΝ 1176 καταςκευαςμζνο 
από λάμα αλουμινίου διαςτάςεων 400x125 και πάχουσ 2mm που περιβάλλεται πλιρωσ από 
καουτςοφκ ϊςτε να είναι αναπαυτικό και άνετο ςτθ χριςθ. 

 

11. ΚΟΤΝΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ ΦΩΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  3250mm  Δλάσιζηο μήκορ  3500mm  
Πλάηορ  220mm  Δλάσιζηο πλάηορ  7000mm  
Ύτορ  2250mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1300mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Κούνια, αιώπηζη 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  2900mm  Δλάσιζηο μήκορ  2950mm  
Πλάηορ  1000mm  Δλάσιζηο πλάηορ  7000mm  
Ύτορ  1750mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1100mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 1 παιδί 
Γπαζηηπιόηηηερ Κούνια, αιώπηζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΝΑΗ 
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Θ κοφνια αποτελείται από δφο κατακόρυφα καμπυλωμζνα ςτοιχεία από τα οποία αναρτάται 
το κάκιςμα “φωλιά” μζςω ειδικϊν διατάξεων.  

Τα κατακόρυφα ςτοιχεία είναι καταςκευαςμζνα από 2 ςωλινεσ διατομισ Φ90mm και πάχουσ 
4mm, κουρμπαριςμζνουσ ςε ελλειπτικι μορφι και γαλβανιςμζνεσ εν κερμό με πολυεςτερικι 
βαφι ποφδρασ. Θ ςωλινεσ ζχουν μικοσ τόξου 2250mm και μικοσ κάτοψθσ περίπου 400mm. 

Το κινθτό μζροσ τθσ κοφνιασ αποτελείται από το κάκιςμα-φωλιά και ζχει διάμετρο περίπου 
1000mm. Ο ςκελετόσ του κακίςματοσ καταςκευάηεται από κυκλικό ςωλινα διαμζτρου 1000mm, 
και καλφπτεται περιμετρικά με ςκοινί από πολυαικυλζνιο. Στο εςωτερικό του κυκλικοφ ςχιματοσ, 
υπάρχει ειδικι διάταξθ-δίχτυ από πολυαικυλζνιο με μζγιςτα ανοίγματα 120 x 120mm. 

Το κάκιςμα-φωλιά αναρτάται από τισ καμπυλωμζνεσ ςωλινεσ μζςω ειδικϊν μθχανιςμϊν 
κίνθςθσ. Ο μθχανιςμόσ κίνθςθσ αποτελείται από διάτρθτο τεμάχιο γαλβανιςμζνο μζςα ςτο οποίο 
τοποκετείται το ρουλεμάν. Θ διάταξθ ςυμπλθρϊνεται με πείρο Φ17mm. Από τθν ειδικι διάταξθ 
ξεκινοφν ςυρματόςχοινα που απολιγουν ςτο κάκιςμα-φωλιά. 

 

12. ΚΟΤΝΙΑ 3ΘΕΙΑ ΞΤΛΙΝΘ ΜΙΚΣΘ  

 

 

 

 

 

 

 

Θ καταςκευι αποτελείται από οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφςτθμα ζξι 
υποςτυλωμάτων υπό γωνία, δφο κακίςματα  παιδιϊν και ζνα κάκιςμα νθπίων. 

Ο οριηόντιοσ άξονασ καταςκευάηεται από ςωλινα Φ76mm, πάχουσ 3mm. Τα ζξι 
υποςτυλϊματα καταςκευάηονται από δοκοφσ διατομισ 95 x 95mm ενϊ ςτερεϊνονται με βίδεσ ςε 
ειδικά διαμορφωμζνο μεταλλικό τεμάχιο τραπζηιου ςχιματοσ διαμζςω τεςςάρων μεταλλικϊν 
μπουλονιϊν. Το τραπζηιο μεταλλικό τεμάχιο προςαρτάται ςτον οριηόντιο άξονα εργοςταςιακά. 
Επίςθσ τοποκετοφνται εξωτερικά 2 διακοςμθτικά πανζλα από HPL 8mm αριςτερά και δεξιά του 
οριηόντιου άξονα και βιδϊνονται ςτα υποςτυλϊματα τθσ κοφνιασ. 

Τα κακίςματα τθσ κοφνιασ αναρτϊνται από τον οριηόντιο άξονα.  Θ ανάρτθςθ υλοποιείται με 
ειδικι διάταξθ που αποτελείται από διάτρθτο τεμάχιο γαλβανιςμζνο μζςα ςτο οποίο 
τοποκετείται το ρουλεμάν. Θ διάταξθ ςυμπλθρϊνεται με πείρο Φ17mm.  Από τθν ειδικι διάταξθ 
ξεκινοφν αλυςίδεσ (DIN 766)  γαλβανιςμζνεσ που απολιγουν ςτα δφο κακίςματα. 

Θ όλθ καταςκευι πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, μζςω ειδικϊν γαλβανιηζ 
μεταλλικϊν βάςεων. 

Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο πζλμα (κάτω πλευρά) των υποςτυλωμάτων προσ 
αποφυγι τθσ δθμιουργίασ υγραςίασ ανάμεςα ςτο ξφλο και ςτο μζταλλο. Συνολικά θ καταςκευι 
είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ ϊςτε να είναι ανκεκτικι ςε υγραςία και λοιπζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  4750mm  Δλάσιζηο μήκορ  4750mm  
Πλάηορ  1500mm  Δλάσιζηο πλάηορ  7000mm  
Ύτορ  2450mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
1300mm  

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 3 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Κούνια, αιώπηζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ / 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Το κάκιςμα παιδιϊν πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΕΝ 1176 και 
καταςκευάηεται από λάμα αλουμινίου διαςτάςεων 400x125 και πάχουσ 2mm που περιβάλλεται 
πλιρωσ από καουτςοφκ ϊςτε να είναι αναπαυτικό και άνετο ςτθ χριςθ. 

Το κάκιςμα νθπίων πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΕΝ 1176 και 
καταςκευάηεται από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλιρωσ από καουτςοφκ και φζρει 
περιμετρικά κλωβό επενδεδυμζνο με πολυουρεκάνθ, για τθν αποφυγι πτϊςεων. 

 

13. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ “ΑΣΕΡΙ”  

 

 

 

 

 

 

 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου αποτελείται από το φορζα, το κάκιςμα και τθ βάςθ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα φζρει ζγχρωμεσ επιφάνειεσ ςτο φορζα και το κάκιςμα. Το κάκιςμα 
εφαρμόηεται πάνω ςτο ελατιριο, το οποίο ςτθ ςυνζχεια ςυνδζεται με χαλφβδινα ερείςματα από 
προφίλ βαρζωσ τφπου που αγκυρϊνονται ςτο ζδαφοσ. 

Ο φορζασ αποτελείται από δφο (2) παραπζτα, τα οποία τοποκετοφνται εκατζρωκεν και 
φζρουν τθ κεματικι μορφι “αςτεράκι” ι παρόμοιο. Καταςκευάηονται από πανζλα HPL πάχουσ 
12mm. Οι εκτεκειμζνεσ ακμζσ είναι ςτρογγυλεμζνεσ ϊςτε να αποφεφγονται πικανά αιχμθρά και 
επικίνδυνα άκρα.  

Τα παραπζτα ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ περίπου 320mm. Συνδζονται μεταξφ τουσ με 
ςωλινεσ Φ26.9mm, που λειτουργοφν αντίςτοιχα ωσ χειρολαβι και αναβολζασ.  

Ανάμεςα ςτα ακριανά παραπζτα του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL πάχουσ 12mm. 
Ζχει ςχιμα ορκογϊνιου παραλλθλόγραμμου, ενϊ ςτισ δφο μικρζσ πλευρζσ του ςχθματίηει 
θμικφκλια. Το κάκιςμα ςτθρίηεται πάνω ςε λάμα πάχουσ 3mm. Θ λάμα με το κάκιςμα και το 
φορζα, βιδϊνεται ςτζρεα ςτο ελατιριο τθσ βάςθσ, μζςω του άνω καπακιοφ ςφςφιξθσ.  

Το κάκιςμα ςτερεϊνεται ςτο μεταλλικό ζλαςμα διαμζςω τεςςάρων κοχλιϊν Μ8x25 ειδικά 
διαμορφωμζνθσ κεφαλισ (φρεηάτθ), ϊςτε να μθν προεξζχει από τθν επιφάνεια του κακίςματοσ.  

Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400mm, διαμζτρου 200mm και πάχουσ ςπείρασ 
20mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ. 

Το ελατιριο επάνω ςτο οποίο ςτθρίηεται θ ςοφςτα καταςκευάηεται από χάλυβα και είναι 
ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να αποτρζπει τθ ςτρζψθ και τθ δίπλωςθ, κακϊσ και 
τον εγκλωβιςμό των δακτφλων των παιδιϊν - χρθςτϊν. 

 

14. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  550mm  Δλάσιζηο μήκορ  3550mm  
Πλάηορ  350mm  Δλάσιζηο πλάηορ  3350mm  
Ύτορ  750mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 1 παιδί 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Θ καταςκευι 
αποτελείται από τον γαλβανιςμζνο οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφνκετθ βάςθ δφο 
ελατθρίων. 

Ο κυρίωσ άξονασ καταςκευάηεται από ςωλινα διατομισ Φ76,1mm, πάχουσ 3mm και ζχει 
μικοσ 3250 mm. Στο μζςον του φζρει μεταλλικι καταςκευι διαμορφωμζνθ εργοςταςιακά από 
χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 4mm το οποίο και αποτελεί το ςυνδετιριο ςτοιχείο με τθν βάςθ. Στο 
μζςο τθσ τοποκετοφνται τριγωνικισ μορφισ ελάςματα πάχουσ 4mm τα οποία φζρουν 
ςυγκολλθτζσ κζςεισ «κουηινζτα» ςτισ οποίεσ εδράηουν οι ζνςφαιροι τριβείσ. 

Θ βάςθ αποτελείται από ςτραντηαριςτό χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 4mm ςτο οποίο εδράηουν τα 
ελατιρια. Στο μζςο τθσ φζρει ενίςχυςθ από κοιλοδοκό διατομισ 120x60x4mm. Εκατζρωκεν τθσ 
βάςθσ τοποκετοφνται χαλυβδοελάςματα πάχουσ 4mm τα οποία ςυγκρατοφν τουσ άξονεσ 
περιςτροφισ των ρουλεμάν. 

Στθ μζςθ τθσ τραμπάλασ υπάρχει ειδικό οβάλ τεμάχιο καταςκευαςμζνο από HPL τφπου MEG 
πάχουσ 13mm περίπου με αντιολιςκθτικι επιφανειακι επίςτρωςθ, επάνω ςτο οποίο μποροφν τα 
παιδιά να ιςορροπιςουν / τραμπαλιςτοφν με αςφάλεια ταυτοχρόνωσ με τα παιδιά που κάκονται 
ςτισ κζςεισ αριςτερά και δεξιά του άξονα.  

Τα κακίςματα καταςκευάηονται από HPL τφπου MEG πάχουσ 12mm. Διακζτουν ειδικζσ 
χειρολαβζσ και πατιματα για τα πόδια. 

Πλεσ οι βίδεσ ςτιριξθσ κα καλφπτονται από ςτρογγυλεμζνα πλαςτικά προςτατευτικά, για τθν 
τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ.  

 

15. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΦΑΛΑΙΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου αποτελείται από φορζα, κάκιςμα και βάςθ. 

Ο φορζασ καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG πάχουσ 18 mm ςε μορφι φάλαινασ. Σε 
κατάλλθλεσ κζςεισ τοποκετοφνται πλαςτικζσ χειρολαβζσ και αναβολείσ που ςκοπεφουν ςτθν 
ορκι χριςθ του οργάνου. 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  3350mm  Δλάσιζηο μήκορ  6350mm  
Πλάηορ  370mm  Δλάσιζηο πλάηορ  2370mm  
Ύτορ  800mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  970mm  Δλάσιζηο μήκορ  3970mm  
Πλάηορ  300mm  Δλάσιζηο πλάηορ  3300mm  
Ύτορ  800mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 1 παιδί 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Για τθν ςφνδεςθ του φορζα με τθν βάςθ χρθςιμοποιείται κατάλλθλα διαμορφωμζνο μεταλλικό 
ζλαςμα (ςτραντηαριςτό) πάχουσ 3mm. Το ζλαςμα ζχει διπλι διαμόρφωςθ ςχιματοσ ‘Ρ’ με 
εξωτερικζσ προεξοχζσ. Στο εςωτερικοφ του “Ρ” τοποκετείται ο φορζασ κακϊσ και τζςςερισ 
αποςτάτεσ (spacers) καταςκευαςμζνοι από κόντρα πλακάη καλάςςθσ 19mm. Στισ τζςςερισ ειδικά 
διαμορφωμζνεσ προεξοχζσ του ελάςματοσ ςτερεϊνεται το κάκιςμα του οργάνου που 
περιγράφεται παρακάτω. 

Στο μζςον και κάκετα προσ το επίπεδο του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL τφπου MEG 
πάχουσ 12mm, διαςτάςεων 325x300mm. Το κάκιςμα ςτερεϊνεται ςτο μεταλλικό ζλαςμα 
διαμζςω τεςςάρων κοχλιϊν ειδικά διαμορφωμζνθσ κεφαλισ ϊςτε να μθν προεξζχει από τθν 
επιφάνεια του κακίςματοσ.  

Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400 mm, διαμζτρου 200 mm και πάχουσ ςπείρασ 20 
mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ. Θ πλάκα 
αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε ςκυρόδεμα ικανοφ βάκουσ, το οποίο αφινεται να 
ςτερεοποιθκεί πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο φορζασ, το κάκιςμα και το 
ελατιριο βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ, μζςω τθσ κάτω πλάκασ ςφςφιξθσ.   

 

16. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΦΩΣΙΗΟΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

Το παιχνίδι 
αποτελείται από 

φορζα-κάκιςμα 
και βάςθ.  

Ο φορζασ-κάκιςμα είναι ενιαίοσ, καταςκευαςμζνοσ από πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ 
(LDPE), χωρίσ εμφανείσ ενϊςεισ και κολλιςεισ, ςχθματίηοντασ ζνα ενιαίο ομοιόμορφο ςϊμα και 
προςαρτάται μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ ςτθ βάςθ. Ο φορζασ / κάκιςμα είναι διάτρθτοσ 
ςε δφο πλευρζσ του, ςχθματίηοντασ χειρολαβζσ για το χριςτθ με όποια φορά και αν κάκεται ενϊ 
ςτισ άλλεσ δφο πλευρζσ του υπάρχουν κοιλότθτεσ, κατάλλθλεσ για τθ ςτιριξθ των ποδιϊν. 
Αναλόγωσ με τθν θλικιακι ομάδα του χριςτθ (3+ ι 6+), δίνεται θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει 
τθν μεγάλθ πλευρά του κακίςματοσ είτε ςαν πλάτθ είτε ςαν χειρολαβι.  

Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο Φ160mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ και πλάκα 
αγκφρωςθσ. Θ πλάκα αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ μζςα ςε τςιμεντοκονίαμα ικανοφ 
βάκουσ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο φορζασ ςυνδζεται πάνω ςτο ελατιριο το οποίο με τθ ςειρά 
του, βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ. Στο φψοσ του εδάφουσ υπάρχει ζνα πλαςτικό 
προςτατευτικό το οποίο περιβάλλει το ελατιριο και προςτατεφει το χριςτθ από παγίδευςθ των 
άκρων του. Πλα τα μεταλλικά μζρθ αποτελοφνται από γαλβανιςμζνο χάλυβα για τθν αντοχι τουσ 
ςτθ διάβρωςθ. Το ελατιριο είναι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι. 

Εςωτερικά ο φορζασ φζρει ςτον πυρινα του μία γεννιτρια και ζγχρωμουσ λαμπτιρεσ τφπου 
LED. Θ γεννιτρια ςυλλζγει τθν κινθτικι ενζργεια από τθν κίνθςθ του χριςτθ και τθν μετατρζπει 
ςε θλεκτρικι με τθν οποία τροφοδοτοφνται οι λαμπτιρεσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα, ςε κάκε 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  640mm  Δλάσιζηο μήκορ  3640mm  
Πλάηορ  400mm  Δλάσιζηο πλάηορ  3400mm  
Ύτορ  800mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 1 παιδί 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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ταλάντωςθ του χριςτθ να ανάβουν οι λαμπτιρεσ δθμιουργϊντασ ζνα οπτικό ερζκιςμα για το 
χριςτθ και τον περίγυρο του.  

 

17. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΑΚΙ 

 

 

 

 

 

 

 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου, αποτελείται από φορζα, κάκιςμα και βάςθ. 

Ο φορζασ αποτελείται από δφο παράλλθλα φφλλα και ζνα υπό κλίςθ (πλάτθ κακίςματοσ) 
καταςκευαςμζνα από HPL πάχουσ 12mm, που ςχθματίηουν μικρό 'αυτοκίνθτο'. Τα παράλλθλα 
φφλλα ζχουν κάκετθ απόςταςθ μεταξφ τουσ περίπου 320 mm. Συνδζονται μεταξφ τουσ με δφο 
ςωλινεσ Φ30mm, που λειτουργοφν αντίςτοιχα ωσ χειρολαβι και αναβολζασ. Τθν καταςκευι 
ολοκλθρϊνει φφλλο λαμαρίνασ πάχουσ 2mm που προςαρμόηεται ανάμεςα ςτα παράλλθλα 
φφλλα του φορζα και τισ δφο ςωλινεσ (χειρολαβι αναβολζασ) και αναπαριςτά το 'καπό' του 
αυτοκινιτου. Το φφλλο τθσ λαμαρίνασ είναι βαμμζνο θλεκτροςτατικά. 

Ανάμεςα ςτα δφο κομμάτια του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL με αντιολιςκθτικι 
επιφάνεια διαςτάςεων 370x300x20mm. Το κάκιςμα ςτθρίηεται πάνω ςε λάμα πάχουσ 3 mm και 
διατομισ 365x280mm. Θ λάμα με το κάκιςμα και το φορζα, βιδϊνεται ςτζρεα ςτο ελατιριο τθσ 
βάςθσ, μζςω του άνω καπακιοφ ςφςφιξθσ.  

Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400 mm, διαμζτρου 200 mm και πάχουσ ςπείρασ 
20mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ. Θ πλάκα 
αγκφρωςθσ τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε ςκυρόδεμα ικανοφ βάκουσ, το οποίο αφινεται να 
ςτερεοποιθκεί πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο φορζασ, το κάκιςμα και το 
ελατιριο βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ, μζςω τθσ κάτω πλάκασ ςφςφιξθσ.   

 

18. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΦΟΡΣΘΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου, αποτελείται από φορζα, κάκιςμα και βάςθ. 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  1050mm  Δλάσιζηο μήκορ  4050mm  
Πλάηορ  400mm  Δλάσιζηο πλάηορ  3400mm  
Ύτορ  850mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 1 παιδί 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΝΑΗ 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  750mm  Δλάσιζηο μήκορ  3750mm  
Πλάηορ  400mm  Δλάσιζηο πλάηορ  3400mm  
Ύτορ  800mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 1 παιδί 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Ο φορζασ αποτελείται από δφο παράλλθλα φφλλα HPL (τφπου MEG) πάχουσ 12mm ςε ςχιμα 
φορτθγοφ. Τα δφο φφλλα ζχουν κάκετθ απόςταςθ μεταξφ τουσ 325mm. Συνδζονται μεταξφ τουσ 
με τρείσ ςωλινεσ Φ26,9mm, που λειτουργοφν αντίςτοιχα ωσ χειρολαβι αναβολζασ και 
αποςτάτθσ.  

Ανάμεςα ςτα δφο κομμάτια του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL (τφπου MEG) 
διαςτάςεων 325 x300x12mm. Το κάκιςμα ςτθρίηεται πάνω ςε λάμα πάχουσ 3mm και διατομισ 
320x280mm. Θ λάμα με το κάκιςμα και το φορζα, βιδϊνεται ςτζρεα ςτο ελατιριο τθσ βάςθσ, 
μζςω του άνω καπακιοφ ςφςφιξθσ.  

Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400mm, διαμζτρου 200mm και πάχουσ 20mm, δφο 
μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ. Θ πλάκα αγκφρωςθσ 
τοποκετείται ςτο ζδαφοσ, μζςα ςε ςκυρόδεμα ικανοφ βάκουσ, το οποίο αφινεται να 
ςτερεοποιθκεί πριν τθ ςυναρμολόγθςθ. Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ ο φορζασ, το κάκιςμα και το 
ελατιριο βιδϊνεται πάνω ςτθν πλάκα αγκφρωςθσ, μζςω τθσ κάτω πλάκασ ςφςφιξθσ.   

 

19. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΔΡΑΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατθρίου αποτελείται από το φορζα, το κάκιςμα και τθ βάςθ και 
απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 2 ζωσ 6 ετϊν.  

Ριο ςυγκεκριμζνα φζρει ζγχρωμεσ επιφάνειεσ ςτο φορζα και το κάκιςμα. Το κάκιςμα 
εφαρμόηεται πάνω ςτο ελατιριο, το οποίο ςτθ ςυνζχεια ςυνδζεται με χαλφβδινα ερείςματα από 
προφίλ βαρζωσ τφπου που αγκυρϊνονται ςτο ζδαφοσ. 

Ο φορζασ αποτελείται από δφο (2) παραπζτα (αριςτερά και δεξιά του οργάνου) που 
ςχθματίηουν τθν κεματικι μορφι μικροφ ‘δράκου’ και καταςκευάηονται από πανζλα HPL πάχουσ 
12mm. Συγκεκριμζνα κάκε παραπζτο αποτελείται από ζνα βαςικό πανζλο HPL με το ςχιμα του 
κυρίωσ κορμοφ του “ηϊου” και ζνα επιπλζον πανζλο ίδιου πάχουσ που ςυμβολίηει το ζνα κάτω 
άκρο του και ςυνδζεται μζςω ειδικϊν βιδϊν με το κυρίωσ πανζλο. Συνολικά θ κεματικι μορφι 
του περιγράμματοσ του μικροφ δράκου εγγράφεται εςωτερικά νοθτοφ πλαιςίου διαςτάςεων 
800(h)x780mm. 

Οι εκτεκειμζνεσ ακμζσ κάκε πανζλου HPL είναι ςτρογγυλεμζνεσ ϊςτε να αποφεφγονται πικανά 
αιχμθρά και επικίνδυνα άκρα. Τα δφο παραπζτα ζχουν κάκετθ απόςταςθ μεταξφ τουσ 350mm. 
Και ςυνδζονται με δφο ςωλινεσ Φ26.9mm, που βρίςκονται ςε τζτοια ςθμεία ϊςτε να 
λειτουργοφν αντίςτοιχα ωσ χειρολαβι και αναβολζασ.  

 Ανάμεςα ςτα ακριανά παραπζτα του φορζα, εφαρμόηεται κάκιςμα από HPL πάχουσ 12mm. Το 
κάκιςμα φζρει δφο κυματιςμοφσ από τθν εςωτερικι πλευρά του παιχνιδιοφ για τθν υποδοχι των 
κάτω άκρων του χριςτθ. Στθρίηεται πάνω ςε μεταλλικό ζλαςμα πάχουσ 3mm. Το μεταλλικό 
ζλαςμα με το κάκιςμα και το φορζα, βιδϊνονται ςτζρεα ςτο ελατιριο τθσ βάςθσ, μζςω του άνω 
καπακιοφ ςφςφιξθσ. 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  750mm  Δλάσιζηο μήκορ  3750mm  
Πλάηορ  400mm  Δλάσιζηο πλάηορ  3400mm  
Ύτορ  1000mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 1 παιδί 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Το κάκιςμα ςτερεϊνεται ςτο μεταλλικό ζλαςμα διαμζςω τεςςάρων κοχλιϊν Μ8x25 ειδικά 
διαμορφωμζνθσ κεφαλισ (φρεηάτθ) ϊςτε να μθν προεξζχει από τθν επιφάνεια του κακίςματοσ.  

Θ βάςθ αποτελείται από ελατιριο φψουσ 400mm, διαμζτρου 200mm και πάχουσ ςπείρασ 
20mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ.  

Το ελατιριο επάνω ςτο οποίο ςτθρίηεται θ ςοφςτα καταςκευάηεται από χάλυβα και είναι 
ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να αποτρζπει τθ ςτρζψθ και τθ δίπλωςθ, κακϊσ και 
τον εγκλωβιςμό των δακτφλων των παιδιϊν - χρθςτϊν.  

 

20. ΧΕΔΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΘΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Θ καταςκευι απαρτίηεται από μια ορκογϊνια πλατφόρμα με καμπφλεσ ακμζσ, μία καταςκευι 
ςπιτάκι, ζνα κατάρτι με ςθμαία από HPL πάχουσ 12mm και τζςςερα ελατιρια. 

Θ πλατφόρμα διαςτάςεων 2000x1700mm περίπου ζχει καμπυλοειδζσ περίγραμμα και 
αποτελείται από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 30mm. Στθρίηεται πάνω ςε ςκελετό από δοκοφσ 95x44 
mm και  80x60mm, προ-ςυναρμολογθμζνεσ με βίδεσ από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το ςπιτάκι καταςκευάηεται από δφο επιφάνειεσ διαςτάςεων 1470x900mm που αποτελοφν τθν 
ςτζγθ και καταςκευάηεται από παράλλθλεσ ςανίδεσ 190x25mm, τζςςερισ δοκοφσ 60x60mm πάνω 
ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται οι επιφάνειεσ και δφο οριηόντια δοκάρια 80x60mm και μικουσ 950mm 
Ρου ςτερεϊνουν τθν ςτζγθ ςτθν πλατφόρμα. 

Το κατάρτι καταςκευάηεται από ςτρογγυλι δοκό Φ100mm μικουσ 2000mm με 
ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ προσ αποφυγι τραυματιςμϊν, δίνοντασ ςτο τελείωμα τθσ κολϊνασ 
ςφαιρικό ςχιμα. 

Τα ελατιρια φψουσ 400mm περίπου, διαμζτρου 210mm και πάχουσ ςπείρασ 20mm περίπου 
και βάςθ αγκφρωςθσ, είναι καταςκευαςμζνα από χάλυβα και ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να 
αποτρζπει τθ ςτρζψθ και τθ δίπλωςθ, κακϊσ και τον εγκλωβιςμό των δακτφλων των παιδιϊν-
χρθςτϊν.  

 

21. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΑΛΟΓΑΚΙΑ 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  2000mm  Δλάσιζηο μήκορ  4700mm  
Πλάηορ  1700mm  Δλάσιζηο πλάηορ  4050mm  
Ύτορ  2550mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη, παισνίδι πόλυν 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  3400mm  Δλάσιζηο μήκορ  5400mm  
Πλάηορ  400mm  Δλάσιζηο πλάηορ  2400mm  
Ύτορ  1250mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Θ ταλαντευόμενθ τραμπάλα αποτελείται από δφο κακίςματα, δφο μορφζσ «αλόγων» που 
αναπαριςτοφν το κεφάλι και άλλεσ τζςςερισ που ςυμπλθρϊνουν τθ μορφι, μία κεντρικι δοκό 
ςτιριξθσ, ζνα μθχανιςμό ταλάντωςθσ, δφο ελατιρια, αντιολιςκθτικά χεροφλια και ςτιριξθ ςτο 
κζντρο ςε διπλό ελατιριο. 

Θ κεντρικι δοκόσ ταλαντϊνεται πάνω ςε ηεφγοσ ελατθρίων ιςαπζχοντων από τον κεντρικό 
άξονα. Σε κάκε άκρο εκατζρωκεν τθσ δοκοφ τοποκετοφνται οι ζγχρωμεσ επιφάνειεσ HPL 
εξωτερικισ χριςθσ, με τθ μορφι “αλόγων”. Δφο κακίςματα HPL βιδϊνονται πάνω ςτθν κεντρικι 
ξφλινθ δοκό που καταςκευάηεται από πεφκθ αρκτικοφ κφκλου διαςτάςεων 115x115mm με 
ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ, προσ αποφυγι τραυματιςμϊν. Θ κεντρικι δοκόσ εδράηεται και 
ςυςφίγγεται ςε αμφίπλευρα τοποκετθμζνεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ, ειδικά διαμορφωμζνεσ. 
Αυτζσ καταλιγουν ςε ηεφγοσ τριγϊνων που δθμιουργεί τθν ζδρα του κεντρικοφ άξονοσ 
παλινδρόμθςθσ. Ο κεντρικόσ άξονασ παλινδρόμθςθσ φζρει ζνςφαιρουσ τριβείσ και ςτα άκρα του 
τοποκετοφνται δακτφλιοι πολυμεροφσ ειδικοφ τφπου με αντιτριβικζσ ιδιότθτεσ. Το ελατιριο είναι 
ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να αποτρζπει τθ ςτρζψθ και τθ δίπλωςθ, κακϊσ και 
τον εγκλωβιςμό των δακτφλων των παιδιϊν - χρθςτϊν. Επίςθσ διακζτει χεροφλια και ποδοςτιρια 
για να τοποκετοφν πάνω ςε αυτά τα πόδια τουσ. Πλεσ οι βίδεσ ςτιριξθσ καλφπτονται από 
ςτρογγυλεμζνα από πλαςτικά προςτατευτικά, τα οποία παρζχουν αςφάλεια ενϊ ςυγχρόνωσ 
αποτελοφν διακοςμθτικά ςτοιχεία του παιχνιδιοφ.  

 

22. ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ 

 

 

 

 

 

 

 

Θ καταςκευι απαρτίηεται από τον οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφνκετθ βάςθ.  

Ο άξονασ καταςκευάηεται από ςωλινα Φ60.3mm (t = 3mm) και μικουσ 2600mm. Στισ άκρεσ 
του φορζα εκατζρωκεν ςυγκολλοφνται μεταλλικά χαλυβδοελάςματα ςτα οποία και ςυγκρατείτε 
το κάκιςμα τθσ τραμπάλασ. Μπροςτά ςτα κακίςματα ςυγκολλοφνται χαλυβδοελάςματα πάχουσ 
4mm μορφισ «φτεροφ» ςτα οποία και τοποκετοφνται οι χειρολαβζσ τθσ τραμπάλασ. Στο ςθμείο 
κάτω από τα κακίςματα τοποκετοφνται κυκλικά τεμάχια από καουτςοφκ τα οποία και 
διαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ απόςταςθ κατά ΕΝ 1176 με το ζδαφοσ. Στο κζντρο του φορζα 
ςυγκολλάται μεταλλικι διάταξθ κουηινζτου με υποδοχι για δφο ρουλεμάν. 

Θ βάςθ καταςκευάηεται από ςωλινα Φ60.3mm (t = 3mm) και ζχει ςχιμα θμικυκλικό. Στθν 
κορυφι τθσ καμπφλθσ ςυγκολλοφνται μεταλλικά τεμάχια πάχουσ 6mm με οπζσ Φ17mm από τισ 
οποίεσ διαπερνά ο άξονασ κίνθςθσ διαμζςω των δφο ρουλεμάν. 

 

23. ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΙΑ ΞΤΛΙΝΘ 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  2800mm  Δλάσιζηο μήκορ  4800mm  
Πλάηορ  520mm  Δλάσιζηο πλάηορ  2520mm  
Ύτορ  700mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
800mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Σπαμπαλιζμόρ 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Θ καταςκευι 
απαρτίηεται από κινθτό οριηόντιο άξονα που ςτθρίηεται ςε ςφνκετθ βάςθ. Ο κφριοσ άξονασ 
καταςκευάηεται από δοκό διατομισ 95x95mm και μικουσ 2400mm. Στα άκρα του, ςτο κάτω 
μζροσ, φζρει κομμάτια ελαςτικοφ, που χρθςιμεφουν ςτθν απορρόφθςθ των κραδαςμϊν κατά τθν 
επαφι με το ζδαφοσ. 

Θ βάςθ καταςκευάηεται από κοιλοδοκό διατομισ 100x100mm και μεταλλικά ελάςματα 
πάχουσ 8mm που φζρουν οπζσ για τθν ζδραςθ του άξονα κίνθςθσ. Ο άξονασ τθσ βάςθσ 
καταςκευάηεται από μαςίφ ςτρόγγυλο ατςάλι διαμζτρου 12mm. Θ όλθ κίνθςθ επιτυγχάνεται 
διαμζςω κουηινζτων καταςκευαςμζνα από αλουμινοφχο μπροφντηο, κράμα του οποίου οι 
μθχανικζσ ιδιότθτεσ είναι εξαιρετικζσ. 

Ο κφριοσ άξονασ τθσ τραμπάλασ φζρει ςτα δφο άκρα του ξφλινο κάκιςμα από πλακάη 
καλάςςθσ πάχουσ 20mm. Για τθν ςτιριξθ των χεριϊν του χριςτθ τοποκετείται ειδικό τεμάχιο 
καταςκευαςμζνο από (HPL) πάχουσ 18mm ςτον φορζα τθσ τραμπάλασ ςε ειδικά καταςκευαςμζνθ 
εγκοπι που υπάρχει ςτθν κολϊνα. Το τεμάχιο επίςθσ φζρει εκατζρωκεν χειρολαβζσ 
καταςκευαςμζνεσ από ειδικό πλαςτικό (πολυαμίδιο). 

 

24. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΣΘΡΙΟΤ ΒΑΣΡΑΧΑΚΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ταλαντευόμενθ τραμπάλα αποτελείται από το φορζα ταλάντωςθσ ο οποίοσ προςαρμόηεται 
πάνω ςτο ςφςτθμα ταλάντωςθσ.  

Ο φορζασ ταλάντωςθσ ο οποίοσ κεντρικά ςτθρίηεται ςτθ ςφνκετθ βάςθ των ελατθρίων 
αποτελείται από οριηόντια ξφλινθ δοκό πάνω ςτθν οποία ςτθρίηονται τα τζςςερα (4) κακίςματα 
και οι κεματικζσ μορφζσ ηϊου π.χ. 'βατραχάκια' ι αντίςτοιχου ςχεδίου από HPL. Οι μορφζσ 
τοποκετοφνται παράλλθλα με τι δοκό και φζρουν ςε κατάλλθλα ςθμεία πλαςτικά ςτοιχεία που 
χρθςιμοποιοφνται ωσ χειρολαβζσ και αναβολείσ. Εκατζρωκεν κάκε κεματικισ μορφισ 
προςαρμόηονται πάνω ςτθ δοκό τα 2 κακίςματα τοποκετθμζνα αντικριςτά. Θ οριηόντια δοκόσ 
τετραγωνικισ διατομισ διαςτάςεων περίπου 115x80mm ζχει ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ, προσ 
αποφυγι τραυματιςμϊν. 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  2450mm  Δλάσιζηο μήκορ  4450mm  
Πλάηορ  250mm  Δλάσιζηο πλάηορ  2250mm  
Ύτορ  750mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
800mm   

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 2 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Σπαμπαλιζμόρ 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  2650mm  Δλάσιζηο μήκορ  5650mm  
Πλάηορ  350mm  Δλάσιζηο πλάηορ  2350mm  
Ύτορ  800mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 4 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Σαλάνηυζη 

Ζλικιακή Ομάδα 1,5+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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Το ςφςτθμα ταλάντωςθσ αποτελείται από τον άξονα παλινδρόμθςθσ και τα ελατιρια.  Ο 
άξονασ παλινδρόμθςθσ αποτελείται από ειδικά διαμορφωμζνεσ και αμφίπλευρα τοποκετθμζνεσ 
μεταλλικζσ επιφάνειεσ από κερμογαλβανιςμζνο χάλυβα. Τα δφο ελατιρια τοποκετοφνται 
εκατζρωκεν του άξονα παλινδρόμθςθσ.  

Το ςφςτθμα είναι ζτςι καταςκευαςμζνο ϊςτε να αποτρζπεται θ ςτρζψθ και θ δίπλωςθ και κατ' 
επζκταςθ ο εγκλωβιςμόσ των άκρων των παιδιϊν. 

Πλεσ οι βίδεσ ςτιριξθσ κα καλφπτονται από ςτρογγυλεμζνα πλαςτικά προςτατευτικά, για τθν 
τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ. 

 

25. ΧΩΡΟΔΙΚΣΤΩΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το χωροδικτφωμα είναι ςχεδιαςμζνο ςε ςχιμα πυραμίδα-αράχνθ που αναπτφςςεται ςε 
τζςςερισ (4) πλευρζσ, ςε κάκε μία από τισ οποίεσ τα ςχοινιά είναι ιςοκατανεμθμζνα. Με τον 
τρόπο αυτό το βάροσ τθσ καταςκευισ παραλαμβάνεται από τα 4 άκρα του εξοπλιςμοφ. 

 

Κεντρικόσ πυλώνασ-ιςτόσ 

Ο κεντρικόσ πυλϊνασ-ιςτόσ καταςκευάηεται από γαλβανιςμζνθ μεταλλικι ςωλινα (ενιαία και 
χωρίσ ςυγκολλιςεισ), φψουσ: 3,60m περίπου, διατομισ τουλάχιςτον Ø147mm και πάχουσ 
τουλάχιςτον 3-5 mm. 

Τα χωροδικτυϊματα που προορίηονται για παιχνίδι ςτισ παιδικζσ χαρζσ και καταςκευάηονται 
από ειδικά επενδυμζνα ςυρματόςχοινα, πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε θ κίνθςθ 
μζςα και πάνω ςτο παιχνίδι, και θ ελαςτικι κίνθςθ των ςχοινιϊν να αποτρζπει τθν πικανι 
παγίδευςθ και τον τραυματιςμό των παιδιϊν-χρθςτϊν. Για τον ίδιο λόγο, αποφυγισ 
τραυματιςμϊν οι ςφνδεςμοι που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τα ςχοινιά για τθ 
ςυναρμολόγθςθ του δικτυϊματοσ πρζπει να είναι ςτρογγυλά. 

χοινιά 

Τα ςχοινιά που χρθςιμοποιοφνται ζχουν διατομι τουλάχιςτον Ø18mm, θ οποία και είναι 
κατάλλθλθ για το βάροσ που δφναται να φζρει θ καταςκευι που προορίηεται για τουσ χριςτεσ 
όπωσ αναφζρκθκαν παραπάνω. Θ καταςκευι των ςχοινιϊν είναι τζτοια ϊςτε να μπορεί το τελικό 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Μήκορ  9300mm  Δλάσιζηο μήκορ  11000mm (για ηοποθέηηζη ζε 

σώμα/άμμο/βόηζαλο)  
Πλάηορ  9300mm  Δλάσιζηο πλάηορ  11000mm  (για ηοποθέηηζη ζε 

σώμα/άμμο/βόηζαλο) 
Ύτορ  3600mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
<600mm 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 27 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Αναππίσηζη, ιζοπποπία 

Ζλικιακή Ομάδα 5-12 εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
Γιαηομή ζςπμαηόζσοινος 18mm 
ηοισεία ζςναπμολόγηζηρ-ύνδεζμοι Μεηαλλικά (Αλοςμίνιο) 

   

  



 

Σελίδα 86 

χωροδικτφωμα να ζχει τθν κατάλλθλθ αντοχι ςτθ χριςθ και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχι ςτθ 
διάβρωςθ). 

Το κάκε ςυρματόςχοινο είναι πολφκλωνο και αποτελείται από τον πυρινα και τουσ 6 κλϊνουσ 
περιμετρικά αυτοφ. Οι κλϊνοι είναι καταςκευαςμζνοι ςυρματόςxοινο επενδυμζνο με ίνεσ 
πολυαμιδίου. Ο πυρινασ μπορεί να είναι είτε από ςυρματόςχοινο είτε από πολυαμίδιο, ανάλογα 
με το είδοσ του φορτίου που παραλαμβάνουν τα ςχοινιά. 

Τα ςυρματόςχοινα ζχουν υψθλι αντίςταςθ κατά τθσ ακτινοβολίασ και τθσ διάβρωςθσ από τα 
καιρικά φαινόμενα. 

Θζςθ από καουτςοφκ 

Σε επιλεγμζνο ςθμείο κακ'υψοσ και περιμετρικά του κατακόρυφου ιςτοφ προςαρμόηεται 
ελαςτικό τεμάχιο από εφκαμπτο καουτςοφκ πάχουσ 16mm, το οποίο καλφπτει άνοιγμα τθσ 
καταςκευισ, αποτρζποντασ τθν πτϊςθ και ταυτόχρονα εξυπθρετεί ωσ κακίςμα- κζςθ ςτάςθσ και 
ξεκοφραςθσ κατά το παιχνίδι ςτο χωροδικτφωμα, ενϊ ταυτόχρονα ενιςχφει τθ ςτακερότθτα τθσ 
καταςκευισ ςτο κζντρο τθσ. Θ ςφνδεςθ του κακίςματοσ με τα ςυρματόςχοινα πραγματοποιείται 
με πολυαμιδικοφσ ςυνδζςμουσ. 

Αγκφρωςθ-Βάςεισ-Εντατιρεσ 

Το χωροδικτφωμα αγκυρϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε 5 ςθμεία (κεντρικόσ πυλϊνασ-ιςτόσ και 4 
άκρα). 

Οι βάςεισ είναι καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Τα γωνιακά ςτοιχεία 
περιλαμβάνουν πολλαπλζσ οπζσ-ςθμεία ςφνδεςθσ για να μπορεί να ρυκμίηεται θ τάνυςθ κάκε 
ςχοινιοφ. Θ κεντρικι βάςθ του πυλϊνα-ιςτοφ ζχει ςθμεία ςτιριξθσ ϊςτε να μπορεί να αγκυρωκεί 
αςφαλϊσ ο πυλϊνασ ςτθ βάςθ ςκυροδζματοσ.  

Το χωροδικτφωμα ςτερεϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε διάφορα ςθμεία με τθ βοικεια μεταλλικϊν 
φλαντηϊν πάχουσ 8 mm. 

Πλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ καταςκευάηονται από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι πλάκεσ αγκφρωςθσ ςτερεϊνονται ςτισ τςιμεντζνιεσ βάςεισ μζςω μεταλλικϊν αγκυρίων. Τα 
αγκφρια αυτά τοποκετοφνται ςτο υγρό ςκυρόδεμα και ςτακεροποιείται θ κζςθ τουσ με τθν 
ςτακεροποίθςθ του τςιμζντου. Οι εντατιρεσ είναι καταςκευαςμζνοι από χάλυβα. 

φνδεςμοι 

Τα ςχοινιά ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τουσ ςυνδζςμουσ αλουμινίου. Οι αλουμινζνιοι 
ςφνδεςμοι αποτρζπουν τθ μετατόπιςθ των ςχοινιϊν και αποτελοφν ενιαία ςϊματα χωρίσ 
ςυγκολλιςεισ. Φζρουν εςωτερικά 'κανάλια' ϊςτε να τα διαπερνοφν εςωτερικά και να ςυνδζονται 
ςυρματόςχοινα και 'χιαςτί. 

 

26. ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΚΟ 

 

 

 

 

 

Ο 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Γιάμεηπορ 1800mm  Γιάμεηπορ 7800mm  
Ύτορ  950mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
700mm 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 6 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Κίνηζη, Ηζοπποπία 

Ζλικιακή Ομάδα 7+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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περιςτρεφόμενοσ δίςκοσ αποτελείται από: μία ςτεφάνθ, ζνα ςφςτθμα - άξονα και μία βάςθ.  

Δομι καταςκευισ: 

Ρρόκειται για μία κεκλιμζνθ κυκλικι πλατφόρμα - ςτεφάνθ - που περιςτρζφεται από τθν 
κίνθςθ των χρθςτϊν πάνω ςε αυτι.  

Θ περιςτρεφόμενθ ςτεφάνθ διαμζτρου 1800mm και πλάτουσ 300mm περίπου, 
καταςκευάηεται από πολυαικυλζνιο και προςαρμόηεται ςτον κεντρικό άξονα περιςτροφισ ςε 
τρία ςθμεία. Στο επάνω μζροσ τθσ υπάρχουν διακριτζσ εγκοπζσ ςτισ οποίεσ προςαρμόηονται 
διαφορετικοφ χρϊματοσ επιφάνειεσ από αντιολιςκθτικό πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 
(HDPE) οι οποίεσ βοθκοφν τον χριςτθ κατά τθ κίνθςθ του.  

Το ςφςτθμα - άξονα αποτελείται από τον κεκλιμζνο μεταλλικό άξονα (το κάτω μζροσ του είναι 
ςτακερό), το μθχανιςμό περιςτροφισ και το ςφςτθμα (το επάνω μζροσ) ςτο οποίο ςτερεϊνεται θ 
ςτεφάνθ και περιςτρζφονται μαηί. Ο ανοξείδωτοσ μθχανιςμόσ περιςτροφισ αποτελείται από 
ςφςτθμα ρουλεμάν ικανισ διατομισ ϊςτε να ανταπεξζλκουν ςτισ δυνάμεισ που αναπτφςςονται 
κατά τθν φυγόκεντρο. Είναι τοποκετθμζνοσ υπό κλίςθ προςφζροντασ αυξθμζνο επίπεδο 
δυςκολίασ ςτουσ χριςτεσ. Το ςφςτθμα ςτο επάνω μζροσ, αποτελείται από τρεισ μεταλλικζσ 
ακτίνεσ που ςτθρίηουν τθ ςτεφάνθ, ζνα πλαςτικό «καπάκι» το οποίο προςαρμόηεται με τθν 
κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία ςτο κζντρο και ςχθματίηει ςε ζνα ενιαίο ςϊμα χειρολαβζσ για τθ 
διευκόλυνςθ των χρθςτϊν. 

Το όργανο προςαρμόηεται ςε κατάλλθλθ βάςθ. 

 

27. ΜΤΛΟ ΜΕ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Θ καταςκευι απαρτίηεται από τον μεταλλικό ςκελετό, το ενιςχυμζνο πάτωμα, τρία διπλά 
κακίςματα, τον μθχανιςμό περιςτροφισ και τθν βάςθ ςτιριξθσ. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ καταςκευάηεται από δφο κυκλικά ςτεφάνια από ςιδθροςωλινα 
Φ60,3mm με πάχοσ 3mm τα οποία και ςυγκολλοφνται μεταξφ τουσ. Τθν καταςκευι 
ςυμπλθρϊνουν δϊδεκα μεταλλικζσ ςιδερογωνιζσ διατομισ 80x80mm και πάχουσ 5mm. Πλεσ οι 
γωνίεσ  καταλιγουν ςτο κζντρο ςε μεταλλικι πλάκα χαλυβδοελάςματοσ πάχουσ 18mm. Θ 
ςυγκεκριμζνθ μεταλλικι πλάκα αποτελεί και το ςυνδετιριο κομμάτι του ςκελετοφ με τον 
μθχανιςμό περιςτροφισ.  

Ο μθχανιςμόσ περιςτροφισ αποτελείται από ςφςτθμα διπλϊν ρουλεμάν εδραςμζνα ςε 
κατάλλθλθσ διατομισ κουηινζτων.  

Το πάτωμα τθσ καταςκευισ καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG πάχουσ 13mm με 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Το πάτωμα ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία φζρει ειδικά διαμορφωμζνεσ 
εςοχζσ ςτθν επιφάνεια του «πατοφρεσ» ςτισ οποίεσ και «φωλιάηουν» ειδικά τεμάχια 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  
Γιάμεηπορ 2400mm  Γιάμεηπορ 6400mm  
Ύτορ  750mm  Μέγιζηο ύτορ 

πηώζηρ  
≤1000mm 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Υπήζηερ 6 παιδιά 
Γπαζηηπιόηηηερ Κίνηζη, Ηζοπποπία 

Ζλικιακή Ομάδα 3+ εηών 
Καηαλληλόηηηα για ΑΜΔΑ ΟΥΗ 
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καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα αλουμινίου πάχουσ 3mm θ οποία φζρει επίςθσ αντιολιςκθτικι 
επιφάνεια.  

Τα διπλά κακίςματα καρουςζλ που τοποκετοφνται ςτο πάτωμα είναι καταςκευαςμζνα από 
πολυεςτζρα ενιςχυμζνο με ίνεσ γυαλιοφ το οποίο είναι ανκεκτικό ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και 
ςτον παγετό.  

Για τθν βάςθ ςτιριξθσ χρθςιμοποιείται μεταλλικό διάτρθτο τεμάχιο CHS 190.6 x 14 το οποίο 
εδράηεται ςε μεταλλικό πζδιλο με τισ αντίςτοιχεσ ενιςχφςεισ. 

Για τθν πάκτωςθ απαιτείται κεμζλιο διαςτάςεων 1300x1300mm ςε βάκοσ 800mm και κάλυψθ 
με μπετό C25/30. 

 

28. ΜΟΝΣΕΡΝΟ ΦΩΣΙΣΙΚΟ 

Θ καταςκευι κα αποτελείται από τον ιςτό, ζνα φωτιςτικό ςϊμα, ζνα ακροκιβϊτιο και καπάκι 
κυρίδασ και κατάλλθλα αγκφρια 

Το προτεινόμενο φωτιςτικό κα ζχει ςυνολικό φψοσ 4000mm περίπου και κα φζρει ζνα 
φωτιςτικό ςϊμα που κα δζχεται λαμπτιρα υψθλισ πίεςθσ ι αλογονιδίων μετάλλου μζχρι 150W.  
Πλα τα μεταλλικά μζρθ του ιςτοφ, ςε όλα τα ςθμεία τουσ, είναι κερμογαλβανιςμζνα και βαμμζνα 
θλεκτροςτατικά με ποφδρα πολυεςτζρα. 

Ο ιςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ φψουσ 4000m περίπου κα είναι κωνικόσ, κυκλικισ διατομισ, 
καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα πάχουσ 3mm κατ' ελάχιςτο, γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ & βαμμζνοσ 
θλεκτροςτατικά ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ, διαμζτρου βάςεωσ 100mm και κορυφισ 
60mm περίπου. Στθ βάςθ του κα ζχει πλάκα ζδραςθσ κυκλικι θ τετράγωνθ πάχουσ και κα 
ςυνοδεφεται από τζςςερα αγκφρια ςτιριξθσ επίςθσ γαλβανιςμζνα, μικουσ 40cm με τισ 
αντίςτοιχεσ ροδζλεσ και τα παξιμάδια αυτϊν. 

Ο ιςτόσ κα φζρει οπι για τθν είςοδο του καλωδίου τροφοδοςίασ και κυρίδα επίςκεψθσ ςε 
φψοσ από 0,80m -1,00m περίπου από το ζδαφοσ θ οποία κα αςφαλίηει πάνω ςτον ιςτό με βίδα 
αςφαλείασ. 

Ο ιςτόσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 40. 

Στο φψοσ (τελικό φψοσ ανοίγματοσ) των 600mm του ιςτοφ κα υπάρχει άνοιγμα κυρίδασ 
ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων (φψοσ 120mm πλάτοσ 40mm). 

Μζςα ςτον ιςτό ςτο φψοσ του ανοίγματοσ κυρίδασ κα εγκακίςταται ακροκιβϊτιο για τθν 
θλεκτροδότθςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, καταςκευαςμζνο από αυτοςβενόμενθ πολυαμυδικι 
ρθτίνθ, κλάςθσ ΙΙ με IP66 και IK09. Στο ακροκιβϊτιο κα τοποκετείται αςφάλεια τιξεωσ για τθν 
προςταςία και τθν απομόνωςθ του φωτιςτικοφ ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ ι αλλαγισ λαμπτιρα. 
Θ κυρίδα του ακροκιβωτίου κα κλείνει  με κατάλλθλο καπάκι κυρίδασ ιςτοφ με ενςωματωμζνο 
ελαςτικό παρζμβυςμα ςιλικόνθσ υψθλισ αντοχισ, ϊςτε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μζγιςτθ 
ςτεγανότθτα τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ των καλωδίων. 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε κορυφι ιςτοφ ι άκρθ βραχίονα 
ιςτοφ εξωτερικισ διαμζτρου Φ60mm με ρυκμιηόμενθ βάςθ. Θα καταςκευάηεται εξϋ ολοκλιρου 
από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο και όλα τα τμιματα του κα είναι καταςκευαςμζνα από υλικά 
μθχανικισ αντοχισ ςε κροφςθ ΙΚ09. Με τον τρόπο αυτό κα εξαςφαλίηεται θ μεγάλθ αντοχι ζναντι 
βανδαλιςμϊν. Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ του κα είναι ςυνολικά Ι66, για τον χϊρο του λαμπτιρα 
όςο και για τον χϊρο του ςυςτιματοσ ζναυςθσ. Το φανάρι κα αποτελείται από δφο τμιματα από 
αλουμίνιο ζγχυςθσ, ντουί πορςελάνθσ, αςφμμετρο ανταυγαςτιρα τφπου cut off δρόμου και 
ςφςτθμα ζναυςθσ για λαμπτιρα μζχρι 150 Watt υψθλισ πίεςθσ Na ι μετάλλων αλογονιδίου. Το 
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κάλυμμα του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα είναι από γυαλί προςταςίασ ειδικά κατεργαςμζνο πάχουσ 
5mm και παρζχει εφκολθ πρόςβαςθ με γάντηο ςτον χϊρο του λαμπτιρα και τον χϊρο του 
ςυςτιματοσ ζναυςθσ. 

Το φωτιςτικό κα είναι πλιρωσ εφοδιαςμζνο με όλο το θλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτιρα 
και κα παραδίδεται με ακροδζκτθ, γείωςθ και πλιρθ καλωδίωςθ μζχρι τθ κυρίδα ςφνδεςθσ 
ζτοιμο και ςυνδεδεμζνο με το εξωτερικό θλεκτρικό δίκτυο. Θα πρζπει να πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 60598-1:2008, ΕΝ 60598-2-3:2003 και να φζρει 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ. 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά του ιςτοφ επί τόπου του ζργου, τα μικροχλικά και 
θ εργαςία τθσ πλιρουσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του. 

 

29. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙ 

Θ καταςκευι αποτελείται από: αγκφριο, βάςθ ζδραςθσ, ιςτό, φωτιςτικό ςϊμα και 
ακροκιβϊτιο.    

Το φωτιςτικό κα ζχει ςυνολικό φψοσ 4500mm.  Πλα τα μεταλλικά μζρθ του φωτιςτικοφ κα 
είναι κερμογαλβανιςμζνα και θλεκτροςτατικά βαμμζνα με ποφδρα πολυεςτζρα ςε απόχρωςθ τθσ 
αρεςκείασ του πελάτθ. Θα φζρει ζνα φωτιςτικό ςϊμα ςχιματοσ περιςτεριοφ το οποίο κα δζχεται 
λαμπτιρα Νατρίου υψθλισ πίεςθσ ζωσ 100W. Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι καταςκευαςμζνο από 
πολυαμίδιο και είναι άκραυςτο. 

Σεχνικι περιγραφι επί μζρουσ ςτοιχείων 

Αγκφριο 

Θα καταςκευάηεται από 4 ντίηεσ Ø20mm. με ςπείρωμα M22mm., μικουσ 680mm., 
ςχθματίηοντασ ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο διαςτάςεων 270x270mm. 

Κατά τθν πάκτωςθ προτείνεται θ βάςθ ζδραςθσ κακϊσ και το άνω μζροσ του αγκυρίου να 
είναι τουλάχιςτον 100χλςτ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ για προςταςία από τραυματιςμοφσ. 

Βάςθ ζδραςθσ 

Θ βάςθ ζδραςθσ κα καταςκευάηεται από λαμαρίνα πάχουσ 12mm. διατομισ Ø500mm. Θα ζχει 
4 οπζσ διαμζτρου Ø24mm. όπου κα προςαρμόηονται οι αγκυρόβιδεσ. Στο κζντρο κα ζχει οβάλ 
οπι 118Χ170 χλςτ.  όπου ςυγκολλάται ο ιςτόσ. 

Ιςτόσ 

Θα καταςκευάηεται από ςωλινα διατομισ Ø114,3mm. μικουσ 5000mm. και πάχουσ 3mm., ο 
οποίοσ κα ςυγκολλάται περιμετρικά ςτθν οβάλ τρφπα τθσ βάςθσ. Θ ςωλινα κα είναι 
καμπυλωμζνθ,  και ραβδωμζνθ από τα 1000mm και πάνω. Θ ραβδωμζνθ ςωλινα κα φζρει  8 
αυλακϊςεισ  βάκουσ 5mm. θ κάκε μια. 

Σε φψοσ 500mm από τθ βάςθ ζδραςθσ, κα υπάρχει κυρίδα διαςτάςεων 120x40mm για τθ 
ςφνδεςθ των καλωδίων και τοποκζτθςθ ακροκιβωτίου, διαςτάςεων 120x35mm. Θ κυρίδα κα 
καλφπτεται με ειδικό μεταλλικό κάλυμμα το οποίο κα φζρει ελαςτικό παρζμβυςμα για τθν 
ςτεγάνωςθ τθσ. 

Φωτιςτικό ςώμα 

Εξωτερικζσ διαςτάςεισ (χωρίσ τα φτερά) 

Φψοσ: 305 mm 
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Μικοσ: 900 mm 

Ρλάτοσ: 295 mm 

 

Θα καταςκευάηεται ςε μθχάνθμα injection από πολυαμίδιο χωρίσ φυςαλίδεσ και γραμμζσ, 
διάφανο, το οποίο βάφεται με ειδικι επεξεργαςία. Ο ςυνδυαςμόσ των χρωμάτων μοιάηει με το 
φυςικό χρωματιςμό περιςτεριοφ. Το πολυαμίδιο ςαν υλικό δεν υφίςταται παραμορφϊςεισ από 
τθν κερμότθτα και τισ υπεριϊδεισ ακτίνεσ του ιλιου και κεωρείται άκραυςτο. Θα υπάρχει 
εςωτερικά ειδικι  μεταλλικι καταςκευι ςτθν οποία κα προςαρμόηονται τα θλεκτρολογικά 
εξαρτιματα. Ο ανταυγαςτιρασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από πολυκαρβονικό υαλοενιςχυμζνο, 
υλικό υψθλισ κερμικισ αντοχισ, με ειδικι υποδοχι για το ντουί τθσ λάμπασ και βαμμζνοσ με 
ανακλαςτικό χρϊμα. 

Το φανάρι κα φζρει  ντουί πορςελάνθσ, ςφςτθμα ζναυςθσ για λαμπτιρα 70 ι 100 Watt HQI,  
ανταυγαςτιρα, cut off. Πλθ θ καταςκευι του φωτιςτικοφ κα είναι λυόμενθ ϊςτε να είναι δυνατι 
θ ςυντιρθςθ του φωτιςτικοφ και θ αντικατάςταςθ των εξαρτθμάτων. Θα ςτεγανϊνεται πλιρωσ 
με ειδικά ελαςτικά παρεμβφςματα. Θα παραδίδεται με πλιρθ καλωδίωςθ 3x1,5mm. μζχρι τθ 
κυρίδα ςφνδεςθσ ζτοιμο για ςφνδεςθ με το εξωτερικό θλεκτρικό δίκτυο. 

 

30. ΕΛΑΣΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΨΟ ΠΣΩΘ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ (ςυμπ.υπόβαςθ 
μπετοφ) 

Το πλακίδιο διαςτάςεων 500x500mm είναι καταςκευαςμζνο από δφο ςτρϊςεισ υλικοφ. Θ 
κάτω ςτρϊςθ αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμζνων κόκκων ελαςτικοφ και ζγχρωμθσ 
πολυουρεκάνθσ. Θ επάνω ςτρϊςθ, πάχουσ 10mm, αποτελείται από βαμμζνουσ κόκκουσ φυςικοφ 
ελαςτικοφ (EPDM). Εν ςυνεχεία πραγματοποιείται θ μεταξφ τουσ ςυγκόλλθςθσ με κόλλα 
πολυουρεκάνθσ. 

To προϊόν οφείλει να εξαςφαλίηει φψοσ πτϊςθσ κατά EN1176-1 και EN1177 τουλάχιςτον ίςο 
με 1300mm. Θ κάκε πλάκα ζχει καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο και θ άνω ςτρϊςθ τθσ ζχει 
υποςτεί ειδικι επεξεργαςία, με ειδικό ενιςχυμζνο υλικό, ϊςτε να προςφζρεται θ μζγιςτθ αντοχι 
ςε φκορά λόγω τριβισ. Οι άνω ακμζσ είναι ελαφρϊσ ςτρογγυλευμζνεσ και θ κάκε πλευρά ζχει 
εγκοπζσ απορροισ όμβριων υδάτων. Επιπλζον, θ κάτω επιφάνεια κάκε πλακιδίου είναι 
διαμορφωμζνθ κατάλλθλα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ απορροι των υδάτων. Θ εφαρμογι 
του ελαςτικοφ δαπζδου αςφαλείασ γίνεται με πφρουσ, που ςυνδζουν τα επιμζρουσ πλακίδια 
μεταξφ τουσ. 

Ρριν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει τθν ζγκριςθ του υλικοφ 
από τθν Υπθρεςία, με προςκόμιςθ όλων των αναγκαίων πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ και όςων 
δειγμάτων απαιτθκοφν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι θ 
πιςτοποίθςθ τθσ εργοςταςιακισ παραγωγισ του προϊόντοσ κατά ISO9001. Επίςθσ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ πιςτοποίθςθ κατά EN1176-1, EN1177 και ΕΝ71-3. 

Το ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ εφαρμόηεται πάνω ςε υπόβαςθ από ςκυρόδεμα κατάλλθλθσ 
καταςκευισ και ικανοφ πάχουσ. Αν κρίνεται απαραίτθτο, κα προθγθκεί εκςκαφι, αφαίρεςθ και 
μεταφορά χϊματοσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί θ επικυμθτι ςτάκμθ για τθν καταςκευι τθσ υπόβαςθσ 
και τθν τοποκζτθςθ των οργάνων ςε κατάλλθλο υπόβακρο. 

Το δάπεδο αςφαλείασ κα τοποκετθκεί επάνω ςε υπόβαςθ ςκυροδζματοσ πάχουσ 120-150mm 
περίπου, τφπου C16/20 με μονό πλζγμα (τοποκετθμζνο ςτο μζςον ι ςτο άνω μζροσ του 
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ςκυροδζματοσ), χυτοφ επί τόπου. H βάςθ πρζπει να ζχει κλίςθ 1-2%, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
θ απορροι των όμβριων υδάτων. 

Θ τελικι επιφάνεια του ςκυροδζματοσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα επεξεργαςμζνθ, ζτςι 
ϊςτε να αποφευχκοφν τυχϊν ανωμαλίεσ που κα προκφψουν και κα είναι εμφανι ςτθν επιφάνεια 
του δαπζδου μετά τθν εφαρμογι του. Θ εφαρμογι του δαπζδου αςφαλείασ κα γίνεται με 
ειδικοφσ πφρουσ, που κα ςυνδζουν τα επιμζρουσ πλακίδια μεταξφ τουσ και πάνω ςτθ βάςθ 
ςκυροδζματοσ με ειδικι κόλλα πολυουρεκάνθσ και με κατανάλωςθ αυτι που προτείνει ο 
καταςκευαςτισ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και εφαρμογι των πλακιδίων κακϊσ και θ καταςκευι 
τθσ υπόβαςθσ μπετοφ μετά των απαραίτθτων χωματουργικϊν εργαςιϊν. 

 

31. ΕΛΑΣΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΨΟ ΠΣΩΘ ΣΟΤΛ.1500ΜΜ (ςυμπ.υπόβαςθ 
μπετοφ) 

Το πλακίδιο διαςτάςεων 500x500mm είναι καταςκευαςμζνο από δφο ςτρϊςεισ υλικοφ. Θ 
κάτω ςτρϊςθ αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμζνων κόκκων ελαςτικοφ και ζγχρωμθσ 
πολυουρεκάνθσ. Θ επάνω ςτρϊςθ, πάχουσ 10mm, αποτελείται από βαμμζνουσ κόκκουσ φυςικοφ 
ελαςτικοφ (EPDM). Εν ςυνεχεία πραγματοποιείται θ μεταξφ τουσ ςυγκόλλθςθσ με κόλλα 
πολυουρεκάνθσ. 

To προϊόν οφείλει να εξαςφαλίηει φψοσ πτϊςθσ κατά EN1176-1 και EN1177 τουλάχιςτον ίςο 
με 1500mm. Θ κάκε πλάκα ζχει καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο και θ άνω ςτρϊςθ τθσ ζχει 
υποςτεί ειδικι επεξεργαςία, με ειδικό ενιςχυμζνο υλικό, ϊςτε να προςφζρεται θ μζγιςτθ αντοχι 
ςε φκορά λόγω τριβισ. Οι άνω ακμζσ είναι ελαφρϊσ ςτρογγυλευμζνεσ και θ κάκε πλευρά ζχει 
εγκοπζσ απορροισ όμβριων υδάτων. Επιπλζον, θ κάτω επιφάνεια κάκε πλακιδίου είναι 
διαμορφωμζνθ κατάλλθλα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ απορροι των υδάτων. Θ εφαρμογι 
του ελαςτικοφ δαπζδου αςφαλείασ γίνεται με πφρουσ, που ςυνδζουν τα επιμζρουσ πλακίδια 
μεταξφ τουσ. 

Ρριν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει τθν ζγκριςθ του υλικοφ 
από τθν Υπθρεςία, με προςκόμιςθ όλων των αναγκαίων πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ και όςων 
δειγμάτων απαιτθκοφν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι θ 
πιςτοποίθςθ τθσ εργοςταςιακισ παραγωγισ του προϊόντοσ κατά ISO9001. Επίςθσ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ πιςτοποίθςθ κατά EN1176-1, EN1177 και ΕΝ71-3. 

Το ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ εφαρμόηεται πάνω ςε υπόβαςθ από ςκυρόδεμα κατάλλθλθσ 
καταςκευισ και ικανοφ πάχουσ. Αν κρίνεται απαραίτθτο, κα προθγθκεί εκςκαφι, αφαίρεςθ και 
μεταφορά χϊματοσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί θ επικυμθτι ςτάκμθ για τθν καταςκευι τθσ υπόβαςθσ 
και τθν τοποκζτθςθ των οργάνων ςε κατάλλθλο υπόβακρο. 

Το δάπεδο αςφαλείασ κα τοποκετθκεί επάνω ςε υπόβαςθ ςκυροδζματοσ πάχουσ 120-150mm 
περίπου, τφπου C16/20 με μονό πλζγμα (τοποκετθμζνο ςτο μζςον ι ςτο άνω μζροσ του 
ςκυροδζματοσ), χυτοφ επί τόπου. H βάςθ πρζπει να ζχει κλίςθ 1-2%, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
θ απορροι των όμβριων υδάτων. 

Θ τελικι επιφάνεια του ςκυροδζματοσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα επεξεργαςμζνθ, ζτςι 
ϊςτε να αποφευχκοφν τυχϊν ανωμαλίεσ που κα προκφψουν και κα είναι εμφανι ςτθν επιφάνεια 
του δαπζδου μετά τθν εφαρμογι του. Θ εφαρμογι του δαπζδου αςφαλείασ κα γίνεται με 
ειδικοφσ πφρουσ, που κα ςυνδζουν τα επιμζρουσ πλακίδια μεταξφ τουσ και πάνω ςτθ βάςθ 
ςκυροδζματοσ με ειδικι κόλλα πολυουρεκάνθσ και με κατανάλωςθ αυτι που προτείνει ο 
καταςκευαςτισ. 
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Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και εφαρμογι των πλακιδίων κακϊσ και θ καταςκευι 
τθσ υπόβαςθσ μπετοφ μετά των απαραίτθτων χωματουργικϊν εργαςιϊν. 

 

32. ΞΤΛΙΝΘ ΠΕΡΙΦΡΑΞΘ ΙΙΑ 

 

 

 

Θ καταςκευι απαρτίηεται από ξφλινα πλαίςια τα οποία και ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ 
απαρτίηουν τθν περίφραξθ. Το πλαίςιο αποτελείται από δφο ορκοςτάτεσ διατομισ 95x45mm, δφο 
τραβζρςεσ διατομισ 55x45mm και τισ κάκετεσ δοκίδεσ διατομισ 95x18mm. 

Οι ορκοςτάτεσ τθσ καταςκευισ φζρουν δφο κατάλλθλεσ διαμορφωμζνεσ «εςοχζσ» ανοίγματοσ 
45x55mm και βάκουσ 15mm ςτισ οποίεσ και προςαρμόηονται οι τραβζρςεσ. Στo κάτω μζροσ 
εδράηεται ςε μεταλλικι βάςθ, θ οποία προςτατεφει τθν καταςκευι από επαφι με τθν επιφάνεια 
ζδραςθσ ςτθρίηοντασ τθν ςε φψοσ περίπου 50mm πάνω από το ζδαφοσ. 

Οι δφο ξφλινεσ τραβζρςεσ βρίςκονται ςε φψοσ 825mm και 280mm από το ζδαφοσ και 
παράλλθλεσ προσ αυτό, ενϊνονται με το υποςτφλωμα μζςω των εςοχϊν του υποςτυλϊματοσ. 
Επάνω ςτισ τραβζρςεσ και κάκετα προσ το ζδαφοσ τοποκετοφνται ξφλα διαςτάςεων 95 x 18 x 
800mm και ςε διαςτιματα 80mm μεταξφ τουσ. Τα ξφλα ςυγκρατοφνται «καρφωτά» με τουσ 
ορκοςτάτεσ. 

Θ βάςθ τθσ περίφραξθσ καταςκευάηεται από χαλυβδοελάςματα διατομισ 50x5mm 
ςυγκολλθμζνα ςε μορφι «Θ». Το άνω μζροσ του «Θ» φωλιάηει ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ εςοχζσ 
των ορκοςτατϊν των τελάρων. Οι βάςεισ γαλβανίηονται «εν κερμό». 

Το μικοσ τθσ περίφραξθσ ποικίλει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

Στο επάνω μζροσ του υποςτυλϊματοσ τοποκετείται πλαςτικό καπάκι διαςτάςεων 
100x100x60mm περίπου. 

 

33. ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΙΝΘ ΠΕΡΙΦΡΑΞΘ ΔΙΦΤΛΛΘ 

 

 

 

Θ καταςκευι απαρτίηεται από δφο φφλλα που το κακζνα ζχει: δφο κατακόρυφα ξφλα, δφο 
ξφλινεσ τραβζρςεσ, κάκετα ξφλα, και μεντεςζδεσ. 

Οι ξφλινεσ τραβζρςεσ βρίςκονται ςε φψοσ 825mm και 280mm από το ζδαφοσ και παράλλθλεσ 
προσ αυτό, ενϊνονται ςτισ άκρεσ τουσ με τα δφο κατακόρυφα ξφλα, ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται 
ζνα ςτακερό τελάρο. Οι τραβζρςεσ και τα κατακόρυφα ξφλα ζχουν διατομι 55 x 45mm.  

Επάνω ςτισ τραβζρςεσ και κάκετα προσ το ζδαφοσ τοποκετοφνται κατακόρυφα ξφλα 
διαςτάςεων 95x18x800mm και ςε διαςτιματα 80mm μεταξφ τουσ.  

Θ δίφυλλθ πόρτα ςτερεϊνεται ςτθν περίφραξθ με μεντεςζδεσ, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται θ 
κίνθςθ τθσ. 

 

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Μήκορ (πλαιζίος): ανάλογα ηην πεπίπηυζη 
Πλάηορ : 100mm  
Ύτορ : 1100mm  

  

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Μήκορ (2 πλαίζια πόπηαρ): 1500mm 
Πλάηορ :   100mm  
Ύτορ : 1100mm  
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34. ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΤΨΘΛΘ ΑΝΣΟΧΘ 

 

 

 

 

Ο κάδοσ απορριμμάτων κα αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο ςϊμα και βάςθ, από το ίδιο 
υλικό (τφπου DURAPOL). Το υλικό καταςκευισ του κάδου κα είναι ιδιαίτερα ανκεκτικό ςε 
καιρικζσ ςυνκικεσ, πικανοφσ βανδαλιςμοφσ και κα χριηει ελάχιςτθσ ςυντιρθςθσ αφοφ θ 
επιφάνειά του δεν κα απαιτεί βάψιμο, κακαριςμό και το χρϊμα τθσ κα διατθρείται ςτθν αρχικι 
του κατάςταςθ. Ο κάδοσ δεν κα παρουςιάηει εμφανείσ ενϊςεισ, ςυνδζςεισ ι κολλιςεισ. Τόςο το 
κυρίωσ ςϊμα, όςο και θ βάςθ κα αποτελοφν ζνα ομοιογενζσ περίβλθμα, με εςοχζσ όπου κα 
επικολλοφνται εργοςταςιακά διακοςμθτικζσ ι ανακλαςτικζσ ταινίεσ. Ταυτόχρονα κα πρόκειται 
για ζνα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προσ το περιβάλλον. Στο κυρίωσ ςϊμα διατομισ ~460mm κα 
προςαρμόηεται το ενιαίο καπάκι με άνοιγμα ςε δφο πλευρζσ, για τθ ρίψθ απορριμμάτων και τθν 
παράλλθλθ προςταςία του εςωτερικοφ από τθ ςυςςϊρευςθ νεροφ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θ 
πρόςβαςθ ςτο δοχείο απορριμμάτων κα είναι ιδιαίτερα εφκολθ. Επίςθσ κα φζρει ςφςτθμα 
αυτόματου κουμπϊματοσ και ανοίγματοσ με περιςτροφι και ανάκλθςθ, ανάμεςα ςτο κυρίωσ 
ςϊμα και τθ βάςθ, που κα διευκολφνει το άνοιγμα και κλείςιμο για τθν αποκομιδι. Θα περιζχει 
μεταλλικό εςωτερικό κάδο χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 60lt, από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Θ 
χρωματικι επιλογι για τον κάδο κα περιλαμβάνει ποικιλία επιλογϊν ςε αποχρϊςεισ. Θ βάςθ κα 
είναι επίςθσ κυλινδρικισ διατομισ με ελαφρϊσ μεγαλφτερθ διάμετρο από αυτι του κυρίωσ 
ςϊματοσ. Ο κάδοσ δεν κα παρουςιάηει εμφανείσ ενϊςεισ, ςυνδζςεισ ι κολλιςεισ. Τόςο το κυρίωσ 
ςϊμα, όςο και θ βάςθ κα αποτελοφν ζνα ομοιογενζσ περίβλθμα, με ςτρογγυλεμζνεσ επιφάνειεσ. 

 

35. ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΕΛΦΙΝΙ 

 

 

 

 

Ο κάδοσ “Δελφίνι” από ζνα ενιαίο πλαςτικό ςϊμα, ςε ςχιμα δελφινιοφ, με ςφςτθμα 
κλειδϊματοσ και περιζχει μεταλλικό κάδο χωρθτικότθτασ 85lt, από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Θ 
πρόςβαςθ ςτο δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εφκολθ  και βοθκά τον χριςτθ ςτθν γριγορθ  
μεταφορά και άδειαςμα των απορριμμάτων. 

Διακζτει ενιαίο ομοιόμορφο ςϊμα από πλαςτικό τφπου DURAPOL. Το τφπου DURAPOL είναι 
υλικό πολυμερζσ μορφοποιθμζνο ϊςτε να αντζχει ςε ακραίεσ κερμοκραςίεσ ενϊ είναι 
πιςτοποιθμζνο και ςε κροφςθ. Επίςθσ δε ςκουριάηει, δεν ξεφλουδίηεται, δε χρειάηεται ποτζ 
βάψιμο και κακαρίηεται εφκολα. Το πολυμερζσ από το οποίο είναι καταςκευαςμζνο εμπεριζχει 
φίλτρο anti-UV ςτθ δομι του για αντοχι ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία κακϊσ και επιβραδυντικά 
ςτοιχεία (flame retardants) κατά τθσ ανάφλεξθσ.  

Το κυρίωσ ςϊμα φζρει ςτόμιο υποδοχισ μικροαπορριμμάτων, ςτο ςτόμα του δελφινίου, με 
ενιαίο ςκζπαςτρο, προςτατεφοντασ ζτςι το εςωτερικό από τθν ςυςςϊρευςθ νεροφ. Ο κάδοσ δεν 
παρουςιάηει εμφανείσ ενϊςεισ, ςυνδζςεισ ι κολλιςεισ. Τόςο το κυρίωσ ςϊμα, όςο και θ βάςθ 
αποτελοφν ζνα ομοιογενζσ περίβλθμα, με ςτρογγυλεμζνεσ επιφάνειεσ. Το άνοιγμα και κλείςιμο 

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Ύτορ : 960mm 
Γιάμεηπορ : 460mm  
Βάπορ : 13kg 
Υυπηηικόηηηα κάδος: min 60lt 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Ύτορ 1200mm 
Μήκορ 750mm  
Πλάηορ 920mm 
Βάπορ 24kg 
Υυπηηικόηηηα κάδος min 85lt 
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του κάδου πραγματοποιείται με ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ και κλειδί. Ο κάδοσ μπορεί να 
βιδωκεί ςε επιφάνεια από ςκυρόδεμα ι να πακτωκεί ςε μαλακό ζδαφοσ (χόρτο ι χϊμα) με 
ειδικι βάςθ πάκτωςθσ. 

Ρζρα από τθν αιςκθτικι που προςφζρει, λειτουργεί και ωσ εκπαιδευτικό παιχνίδι, κακϊσ τα 
παιδιά παρακινοφνται από τθ μορφι του κάδου να προςτατεφουν το περιβάλλον και να ρίχνουν 
μζςα ςε αυτόν τα μικροαπορρίμματα τουσ. 

 

36. ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΑΡΚΟΤΔΟ 

 

 

 

 

Ο κάδοσ “Αρκοφδοσ” από ζνα ενιαίο πλαςτικό ςϊμα, ςε ςχιμα αρκοφδου, με ςφςτθμα 
κλειδϊματοσ και περιζχει μεταλλικό κάδο χωρθτικότθτασ 52lt, από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Θ 
πρόςβαςθ ςτο δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εφκολθ  και βοθκά τον χριςτθ ςτθν γριγορθ  
μεταφορά και άδειαςμα των απορριμμάτων. 

Διακζτει ενιαίο ομοιόμορφο ςϊμα από πλαςτικό τφπου DURAPOL. Το τφπου DURAPOL είναι 
υλικό πολυμερζσ μορφοποιθμζνο ϊςτε να αντζχει ςε ακραίεσ κερμοκραςίεσ ενϊ είναι 
πιςτοποιθμζνο και ςε κροφςθ. Επίςθσ δε ςκουριάηει, δεν ξεφλουδίηεται, δε χρειάηεται ποτζ 
βάψιμο και κακαρίηεται εφκολα. Το πολυμερζσ από το οποίο είναι καταςκευαςμζνο εμπεριζχει 
φίλτρο anti-UV ςτθ δομι του για αντοχι ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία κακϊσ και επιβραδυντικά 
ςτοιχεία (flame retardants) κατά τθσ ανάφλεξθσ.  

Το κυρίωσ ςϊμα φζρει ςτόμιο υποδοχισ μικροαπορριμμάτων, ςτο ςτόμα του αρκοφδου, με 
ενιαίο ςκζπαςτρο, προςτατεφοντασ ζτςι το εςωτερικό από τθν ςυςςϊρευςθ νεροφ. Ο κάδοσ δεν 
παρουςιάηει εμφανείσ ενϊςεισ, ςυνδζςεισ ι κολλιςεισ. Τόςο το κυρίωσ ςϊμα, όςο και θ βάςθ 
αποτελοφν ζνα ομοιογενζσ περίβλθμα, με ςτρογγυλεμζνεσ επιφάνειεσ. Το άνοιγμα και κλείςιμο 
του κάδου πραγματοποιείται με ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ και κλειδί. Ο κάδοσ μπορεί να 
βιδωκεί ςε επιφάνεια από ςκυρόδεμα ι να πακτωκεί ςε μαλακό ζδαφοσ (χόρτο ι χϊμα) με 
ειδικι βάςθ πάκτωςθσ. 

Ρζρα από τθν αιςκθτικι που προςφζρει, λειτουργεί και ωσ εκπαιδευτικό παιχνίδι, κακϊσ τα 
παιδιά παρακινοφνται από τθ μορφι του κάδου να προςτατεφουν το περιβάλλον και να ρίχνουν 
μζςα ςε αυτόν τα μικροαπορρίμματα τουσ. 

 

37. ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΚΕΛΕΣΟ 

 

 

 

Το παγκάκι αποτελείται από πζντε ξφλα διατομισ 45x95mm που εδράηουν πάνω ςε δφο 
μεταλλικζσ βάςεισ. Οι βάςεισ καταςκευάηονται από μορφοςίδθρο «Ρ» διατομισ 50x25mm. Το 
κάκιςμα με τθν πλάτθ ςχθματίηει γωνία 100ο ζτςι ϊςτε με τθν τοποκζτθςθ των ξφλων το τελικό 
ςχιμα του κακίςματοσ να είναι ανατομικό. Οι ξφλινεσ ράβδοι ςχθματίηουν το κφριο ςϊμα τθσ 

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Ύτορ: 940mm 
Μήκορ: 740mm  
Πλάηορ : 760mm 
Βάπορ : 20kg 
Υυπηηικόηηηα κάδος : min 50lt 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Ύτορ : 810mm 
Μήκορ : 1600mm  
Πλάηορ : 500mm 
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καταςκευισ κακϊσ βιδϊνονται με καςονόβιδεσ Μ8x60mm και παξιμάδια αςφαλείασ αφινοντασ 
υπολογιςμζνα κενά μεταξφ τουσ.  

 

38. ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΒΡΤΘ 

 

 

Θ καταςκευι κα απαρτίηεται από τον κεντρικό 
ςωλινα, το μθχανιςμό τθσ βρφςθσ και ζνα διακοςμθτικό πανζλο ςε ςχιμα επιλογισ τθσ 
Υπθρεςίασ (π.χ. λουλοφδι, αςτζρι, τιμόνι πλοίου, κλπ). Ο κεντρικόσ ςωλινασ διατομισ Φ60mm 
περίπου, κα φζρει ςτο κάτω τμιμα του βάςθ μεταλλικι από ςωλινα ίδιασ διατομισ, θ οποία 
καταλιγει ςε μεταλλικό χαλυβδοζλαςμα, διατομισ Φ180mm και πάχουσ 4mm. Θ ςτερζωςθ τθσ 
βρφςθσ γίνεται μζςω του χαλυβδοελάςματοσ, το οποίο φζρει τζςςερισ (4) τρφπεσ Φ12mm για το 
βίδωμα αυτοφ ςε μπετόν απευκείασ ι πάκτωςθ ςε χϊμα με τθν βοικεια αντίςτοιχθσ βάςθσ για 
τον ςκοπό αυτό.  

Στο άνω μζροσ ο κεντρικόσ ςωλινασ ςχθματίηει καμπφλθ 90ο και καταλιγει ςε ςυςτολι από 
Φ60 ςε Φ200. Στο τελείωμα τθσ ςυςτολισ βιδϊνεται διακοςμθτικό πανζλο διαςτάςεων 
465x480mm, από HPL πάχουσ 12mm. Ο μθχανιςμόσ τθσ βρφςθσ αποτελείται από ρυκμιηόμενο 
ζμβολο με ρυκμιηόμενθ διάρκεια ροισ και αυτόματου κλειςίματοσ. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά 
ςχεδιαςμζνο μθχανιςμό ελατθρίου που βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ βρφςθσ. Θ βρφςθ κα 
ενεργοποιείται με τθν πίεςθ του εμβόλου. Θ είςοδοσ του νεροφ κα γίνεται μζςω τριςτρωματικοφ 
πλαςτικοφ ςωλινα με ενίςχυςθ υαλονθμάτων από πολυπροπυλζνιο ειδικισ κρυςταλλικότθτασ 
που εξαςφαλίηει αυξθμζνθ αντοχι. 

 

39. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΘ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΘ ΧΑΡΑ 

 

 

 

Θ πινακίδα κα καταςκευάηεται από HPL τφπου MEG πάχουσ 12mm, χρϊματοσ επιλογισ τθσ 
Υπθρεςίασ και κα αποτελείται από ζνα πλαίςιο το οποίο και κα φζρει εγχάρακτεσ πλθροφορίεσ 
ανάλογα με τθν περίςταςθ. 

Το πλαίςιο κα ζχει γενικζσ διαςτάςεισ 1200x1000mm κα εμπεριζχει τθν κάτοψθ του χϊρου με 
τα επιμζρουσ τμιματα των εξοπλιςμϊν. Θα φζρει ςτυλιηαριςμζνεσ πλθροφοριακζσ απεικονίςεισ 
τθ ςιμανςθ για τθν παιδικι χαρά, παράλλθλα κα δίνει πλθροφορίεσ των χριςιμων τθλεφϊνων 
που αφοροφν τθν παιδικι χαρά κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ. Θ πλθροφοριακι 
πινακίδα κα τοποκετείται με υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν περίφραξθ τθσ παιδικισ χαράσ. 

Πλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ κα είναι εγχάρακτεσ ςτθν επιφάνεια των επιμζρουσ HPL, και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρίκ. 28492/11-05-2009 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ Β 931/18-
05-2009), και ςτθν υπ’ αρίκ. Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

 

 

 

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Ύτορ : 900mm 
Πλάηορ : 500mm 

  

ΓΙΑΣΑΔΙ  
Μήκορ : 1200mm 
Πλάηορ : 1000mm 
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40. ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΘ ΧΑΡΑ 

Θ εγκατάςταςθ των εξοπλιςμϊν και των επιφανειϊν πτϊςθσ κα πρζπει να καταςκευαςτοφν με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτθν ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) περί του «Κακοριςμοφ των 
προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και τθ λειτουργία των 
παιδικϊν χαρϊν των Διμων και των Κοινοτιτων, τα όργανα και θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ και 
ελζγχου τουσ, τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια», 
όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τισ εξισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ:  

Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009),  
Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-2013),  
Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014),  
κακϊσ και των ευρωπαϊκϊν προτφπων αςφαλείασ και πιςτοποίθςθσ EN1176 για τα παιχνίδια 

Ραιδικϊν Χαρϊν και EN1176-1, EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τισ επιφάνειεσ πτϊςθσ.  
 
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν και τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ των εξοπλιςμϊν και των 

δαπζδων αςφαλείασ (επιφανειϊν διάςτρωςθσ και απορρόφθςθσ κροφςεων), ο ανάδοχοσ οφείλει 
να προγραμματίςει και να δρομολογιςει τθν πιςτοποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ, κατά τα οριηόμενα 
ςτισ προαναφερκείςεσ αποφάςεισ και ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ ΕΝ1176, από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ για τον ςκοπό αυτό.  

 
Τα πιςτοποιθτικά κα παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία.  
 
 

Διευκρινίςεισ 
τισ παραπάνω διαςτάςεισ των παιχνιδιϊν και λοιπϊν ειδϊν τθσ μελζτθσ κακϊσ και των χϊρων 
αςφαλείασ επιτρζπεται απόκλιςη τησ τάξησ του ±10%, όπωσ επίςθσ και ±10% ςτισ διαςτάςεισ των 
επί μζρουσ ςτοιχείων.  
 
Αποκλίςεισ ςτο μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ των παιχνιδιϊν επιτρζπονται ςε ποςοςτό ±10%, 
αντιςτοίχωσ. ε περίπτωςθ που οι αποδεκτζσ αποκλίςεισ ςτον χϊρο αςφαλείασ, οδθγοφν ςε 
αφξθςθ του χϊρου αυτοφ ςε ςχζςθ με τισ αναφερόμενεσ ςτθν μελζτθ διαςτάςεισ, ο ανάδοχοσ κα 
υποχρεοφται ςε αντίςτοιχη αφξηςη ςτην ποςότητα των δαπζδων αςφαλείασ, χωρίσ επιπλζον 
οικονομικι επιβάρυνςθ προσ τον Διμο.  

 
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που οι αποδεκτζσ αποκλίςεισ ςτο φψοσ πτϊςθσ των εξοπλιςμϊν, 
οδθγοφν ςε αφξθςθ του φψουσ αυτοφ ςε ςχζςθ με το αναγραφόμενο ςτθν μελζτθ, αυτό κα 
ςυνεπάγεται και τθν αντίςτοιχθ αφξηςη του πάχουσ του προςφερόμενου δαπζδου, ϊςτε οι 
επιφάνειεσ απορρόφθςθσ κραδαςμϊν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του φψουσ πτϊςθσ των 
εξοπλιςμϊν, χωρίσ επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ προσ τον Διμο.  
Για τα ανωτζρω, ο ςυμμετζχων κα πρζπει να δεςμεφεται με ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, επί ποινή 
αποκλειςμοφ.  

 
Επιπλζον, τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ πρζπει επί ποινή αποκλειςμοφ να 
είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, ωσ προσ τον τφπο και το 
πλικοσ των δραςτθριοτιτων που προςφζρουν, τισ θλικιακζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ απευκφνονται 
και τα υλικά καταςκευισ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ιςονομία μεταξφ των ςυμμετεχόντων.  
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Αποκλίςεισ πζραν των αναφερόμενων επιτρεπτϊν ορίων δεν κα γίνονται αποδεκτζσ και οι 

προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 *Δφνανται να χρηματοδοτηθοφν από το πρόγραμμα Φιλόδημοσ ΙΙ δαπάνεσ τησ κατηγορίασ 'Επιλζξιμεσ 
δαπάνεσ *Όργανα παιδικήσ χαράσ, δάπεδα & φωτιςμόσ+' ζωσ το ποςό των 200.000€(ςυμπ. ΦΠΑ)). Οι 

υπόλοιπεσ εξ αυτών πζραν του χρηματοδοτοφμενου ποςοφ θα χρηματοδοτηθοφν από ιδίουσ πόρουσ του 
Δήμου+. Από ιδίουσ πόρουσ του Δήμου θα χρηματοδοτηθοφν όλεσ οι δαπάνεσ τησ κατηγορίασ 'Μη επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ *Αςτικόσ εξοπλιςμόσ & πιςτοποίηςη+'  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ *ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΘ ΧΑΡΑ, ΔΑΠΕΔΑ & ΦΩΣΙΜΟ+ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ M.M. TEM ΣΙΜΘ  ΔΑΠΑΝΘ  

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΓΕΦΥΑ ΚΑΙ 2 
ΤΣΟΥΛΘΘΕΣ 

TMX 1,00 16.500,00 16.500,00 

2 ΡΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΑΒΙ TMX 1,00 18.000,00 18.000,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ME ΤΣΟΥΛΘΘΑ KAI ΡΑΝΕΛ ΑΝΑΙΧΘΣΘΣ TMX 1,00 7.600,00 7.600,00 

4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΘΡΙΩΝ-ΡΑΙΔΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΘΘΕΣ TMX 1,00 4.600,00 4.600,00 

5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΡΑΙΔΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΘΘΕΣ TMX 1,00 6.000,00 6.000,00 

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ-ΚΑΣΤΟ TMX 1,00 10.000,00 10.000,00 

7 ΚΑΣΤΑΚΙ ΝΘΡΙΩΝ TMX 1,00 4.300,00 4.300,00 

8 ΤΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΦΘ ΗΩΑΚΙ  TMX 1,00 4.500,00 4.500,00 

9 ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ 3ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΘ TMX 2,00 1.100,00 2.200,00 

10 ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ 2ΘΕΣΙΑ ΡΑΙΔΩΝ TMX 1,00 1.300,00 1.300,00 

11 ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΦΩΛΙΑ TMX 1,00 2.000,00 2.000,00 

12 ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΘ ΜΙΚΤΘ TMX 2,00 1.300,00 2.600,00 

13 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΑΣΤΕΙ TMX 1,00 600,00 600,00 

14 ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ TMX 1,00 1.800,00 1.800,00 

15 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΦΑΛΑΙΝΑ TMX 1,00 550,00 550,00 

16 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΦΩΤΙΗΟΜΕΝΟ TMX 1,00 900,00 900,00 

17 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΑΚΙ TMX 2,00 650,00 1.300,00 

18 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΦΟΤΘΓΟ TMX 2,00 600,00 1.200,00 

19 ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΔΑΚΟΣ TMX 1,00 600,00 600,00 

20 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΕΛΑΤΘΙΑ TMX 1,00 1.800,00 1.800,00 

21 ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΑΛΟΓΑΚΙΑ TMX 1,00 2.350,00 2.350,00 

22 ΤΑΜΡΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ TMX 1,00 400,00 400,00 

23 ΤΑΜΡΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΘ TMX 2,00 400,00 800,00 

24 ΤΑΜΡΑΛΑ ΕΛΑΤΘΙΟΥ ΒΑΤΑΧΑΚΙΑ TMX 1,00 2.250,00 2.250,00 

25 ΧΩΟΔΙΚΤΥΩΜΑ TMX 1,00 7.000,00 7.000,00 

26 ΡΕΙΣΤΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ TMX 1,00 6.430,00 6.430,00 

27 ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ TMX 1,00 6.000,00 6.000,00 

28 ΜΟΝΤΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  TMX 8,00 800,00 6.400,00 

29 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΡΕΙΣΤΕΙ TMX 2,00 1.550,00 3.100,00 

30 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΡΤΩΣΘΣ ΤΟΥΛ. 
1300ΜΜ (ςυμπ.υποβαςθ μπετοφ) 

Μ2 475,00 82,00 38.950,00 

31 
ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΨ.ΡΤ.ΤΟΥΛ. 1500ΜΜ  
(ςυμπ.υποβαςθ μπετοφ)  

Μ2 180,00 52,00 9.360,00 

ΜΘ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ *ΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ&ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ+ 

32 ΞΥΛΙΝΘ ΡΕΙΦΑΞΘ ΙΣΙΑ M 428,00 55,00 23.540,00 

33 ΡΟΤΑ ΞΥΛΙΝΘΣ ΡΕΙΦΑΞΘΣ ΔΙΦΥΛΛΘ TMX 6,00 300,00 1.800,00 

34 ΚΑΔΟΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΥΨΘΛΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ TMX 4,00 360,00 1.440,00 
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35 ΚΑΔΟΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕΛΦΙΝΙ TMX 1,00 750,00 750,00 

36 ΚΑΔΟΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΔΟΣ TMX 1,00 550,00 550,00 

37 ΡΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ TMX 18,00 200,00 3.600,00 

38 ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΒΥΣΘ TMX 6,00 400,00 2.400,00 

39 ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΘ ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ TMX 6,00 400,00 2.400,00 

40 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ TMX 6,00 300,00 1.800,00 

    ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 209.670,00 

    ΦΠΑ 24% 50.320,80 

    ΤΝΟΛΟ 259.990,80 

      

  ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ 161.290,32 

  ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 48.379,68 

  ΤΝΟΛΟ 209.670,00 

  ΦΠΑ 24% 50.320,80 

  ΤΝΟΛΟ 259.990,80 
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