
 

Σελίδα 1 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΔΑΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ 2019-2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ (Α.Ρ.1) «ΑΣΤΙΚΘ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘ 2019» 
 

ΜΕΤΟ 2 - ΥΡΟΜΕΤΟ 2.3 
Δθμιουργία ι αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν 

 

Η πίςτωςθ προζρχεται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ 2019-2020»  
και ςυγκεκριμζνα από τον Άξονα Προτεραιότθτασ (Α.Π. 1) «Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2019» 

και με ιδία ςυμμετοχι του Δ. Δομοκοφ 

 

Διακιρυξθ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ με τίτλο: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ 

ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» 
 με Ανοικτι Διαδικαςία κάτω των ορίων μζςω ΕΣΘΔΘΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 211.495,00 €  

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (24%) 

ΑΙΘΜ. ΡΩΤ.:   26159/30-11-2021 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 37535200-9 (Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ) 

 

          

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΡΙΔΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 800111783 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1 

Ρόλθ ΔΟΜΟΚΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 35010 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2232022385 

Φαξ 2232023012 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) e.papapostolou@domokos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι1 Ο.Τ.Α και ανικει ςτθν Γενικι Διακυβζρνθςθ, Υποτομζασ Ο.Τ.Α.2. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.3 

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

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 4  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.5 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από:  τθν Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): 
www.domokos.gr 

 

 

                                                           
1
 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 

2
 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.  

3
 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. 

4
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

5
 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) : ………………………..» 

http://www.domokos.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ6 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρράςινο Ταμείο, μζςω του Ρρογράμματοσ 
«Δράςεισ Ρεριβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου» (ΦΑΣΘ Β’ – ΡΟΣΚΛΘΣΘ 2019), Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 (Α.Ρ.1) 
«Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2019», για το ποςό των 169.196,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) και ο Διμοσ 
Δομοκοφ, μζςω ςχετικισ πίςτωςθσ για το ζτοσ 2022, για το ποςό των 42.299,00 ευρϊ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.). 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τι με Κ.Α.: 61.7336.0004 (ποςοφ 169.196,00 €) και 
15.7336.0005 (ποςοφ 42.299,00 €)  ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2022 του Φορζα7  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ με αρ. πρωτ. 24189 (9/11/2021) (ΑΔΑΜ: 21REQ009502893 
ΑΔΑ: 9ΟΡΗΩ9Α-9ΦΘ) Απόφαςθ Ρολυετοφσ ζγκριςθσ για τθν ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το 
οικονομικό ζτοσ 20228.  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμϊν παιδικισ χαράσ, δαπζδων 

αςφαλείασ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ οχτϊ (8) υφιςτάμενων 

παιδικϊν χαρϊν του Διμου Δομοκοφ. Συγκεκριμζνα οι παιδικζσ χαρζσ είναι οι κάτωκι: 

1. Ραιδικι χαρά Βαρδαλισ (Δ.Ε. Θεςςαλιϊτιδοσ) 

2. Ραιδικι χαρά Εκκάρασ (Δ.Ε. Θεςςαλιϊτιδοσ) 

3. Ραιδικι χαρά Μακρυρράχθσ (Δ.Ε. Ξυνιάδοσ) 

4. Ραιδικι χαρά Νεοχωρίου (Δ.Ε. Δομοκοφ) 

5. Ραιδικι χαρά Ξυνιάδοσ (Δ.Ε. Ξυνιάδοσ) 

6. Ραιδικι χαρά Σοφιάδασ (Δ.Ε. Θεςςαλιϊτιδοσ) 

7. Ραιδικι χαρά Φυλιαδϊνοσ (Δ.Ε. Δομοκοφ) 

8. Ραιδικι χαρά Ρετρωτοφ (Δ.Ε. Δομοκοφ) 

 

Στόχοσ είναι θ πλιρθσ αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν και περιλαμβάνουν τα εξισ:  

                                                           
6
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 

53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
7
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
8
  Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, 

οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ 
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου 
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ 
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου 
απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 
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 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δραςτθριοτιτων και οργάνων παιδικισ χαράσ, που απευκφνονται ςε 

διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ. 

 Τοποκζτθςθ νζου, κατάλλθλου και πιςτοποιθμζνου εξοπλιςμοφ.  

 Καταςκευι των κατάλλθλων δαπζδων αςφαλείασ για προςταςία από πτϊςεισ. 

 Τοποκζτθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, για τθν ορκότερθ επίβλεψθ, αλλά και 

ανάπαυςθ των επιςκεπτϊν. 

 Τοποκζτθςθ περιφράξεων ςτουσ χϊρουσ που απαιτείται. 

Ωσ εκ τοφτου, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ οι χϊροι κα εναρμονίηονται πλιρωσ με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (Υ.Α. 28492/2009/ ΦΕΚ Β’ 931, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ςιμερα για τθν καταςκευι και λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν των ΟΤΑ και κα είναι κατάλλθλεσ προσ 

πιςτοποίθςθ και αδειοδότθςθ και εν ςυνεχεία προσ χριςθ από τουσ δθμότεσ αλλά και τουσ επιςκζπτεσ 

του Διμου Δομοκοφ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 37535200-9 (Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ)  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ςφνολο τθσ προμικειασ.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και κα ανατεκεί ωσ ενιαία, διότι ενςωματϊνεται ςε 

χρθματοδοτικό πρόγραμμα, με ςυγκεκριμζνο χρονικό ορίηοντα υλοποίθςθσ και εκταμίευςθσ του ποςοφ 

χρθματοδότθςθσ και με προαπαιτοφμενθ τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ για κακζναν από τουσ χϊρουσ 

τθσ μελζτθσ. Πλα τα προσ προμικεια είδθ και υπθρεςίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν πλθρότθτα, ποιότθτα, 

λειτουργικότθτα, πιςτοποίθςθ και αδειοδότθςθ ζκαςτου εκ των οχτϊ (8) χϊρων. Οποιαδιποτε 

υποδιαίρεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα ενζχει κίνδυνο για τθν πλθρότθτα, τθν λειτουργικότθτα, τθν 

πιςτοποίθςθ των παιδικϊν χαρϊν και κατά ςυνζπεια τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ, που είναι ο 

απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ.  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε 211.495,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι (υπ’ αρικμόν 65/2020 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 9 τθσ τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ10: 

                                                           
9
 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  

10
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 





 

Σελίδα 7 

 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) “Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.” 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», 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»11, 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»12.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453 09/06/2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)». 

 τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

                                                           
11

 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 €) 

12
  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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 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

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

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 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. 4314/2014 (Α’ 265) «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»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 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 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 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. 

 τθν υπ’ αρικμόν 65/2020 Μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν 
υπ’ αρικμόν 154/2020 Απόφαςθ Ο.Ε. του Διμου Δομοκοφ (ΑΔΑ : 6ΓΥΑΩ9Α-ΑΛ7). 

 τθν με αρ. πρωτ. 24189 (9/11/2021) (ΑΔΑΜ: 21REQ009502893 ΑΔΑ: 9ΟΡΗΩ9Α-9ΦΘ) Απόφαςθ 
Ρολυετοφσ ζγκριςθσ. 

 τθν υπ’ αρικμ. 263/2021 Απόφαςθ Ο.Ε. Διμου Δομοκοφ περί κακοριςμοφ των όρων του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 9Τ7ΤΩ9Α-ΣΘ0) 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  16/12/2021 θμζρα Ρζμπτθ  και ϊρα 
11:00  π.μ.13 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ14  

Δεν απαιτείται (διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων). 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 15 

Θ προκιρυξθ 16  και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  κα καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  

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

 «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΡΟΣ», ΘΩΩΝ 3, Τ.Κ. 35100 Λαμία Τθλζφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 29331 – 
51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr 

 «ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ»,  ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 58, T.K. 35100 Λαμία, Τθλ.: 22310 34666, Fax: 22310 34244, E-mail: 
proina@otenet.gr 

 «ΣΕΝΤΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίασ-Ακθνϊν – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Τθλ.: 2231050661, E-mail: 
sentra@sterea.gr 

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). Ραράλλθλα, κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 
του δθμοτικοφ καταςτιματοσ   

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.domokos.gr  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο17.  
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 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. 

14
 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.  
15

 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.   

16
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
17

 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.domokos.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

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 τουσ,18  

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. 

                                                           
18

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,19  είναι τα ακόλουκα: 

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

4. θ υπ’ αρικμόν 65/2020 μελζτθ *ΡΑΑΤΘΜΑ Ι+ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ.20 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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 Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)21. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 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 Ρφλθσ (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 υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
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 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./Α.Φ. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 291, 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 ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ 
οποίεσ 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 Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

20
 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. 
21

 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ ανακζτουςα αρχι 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 ζξι (6) 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, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ22.  

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό»23) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ 24. 

2.1.4 Γλϊςςα 

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.25 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ26 ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 27.  

Κατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων ςτοιχείων των 
προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι 
τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραφα είναι καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ ιςτότοπουσ φορζων 
πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου και εφόςον ο οικονομικόσ 

                                                           
22

 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
23

  Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

24
 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 
25

 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. 

26
  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

27
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να είναι ευχερισ για τθν 
ανακζτουςα αρχι28. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα29. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ30 

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)31, 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ32. 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 προςφορϊν, 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 ςφμβαςθσ33.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

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

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι 
ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το 
ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 

                                                           
28

 Ραρ. 4 Α του ωσ άνω άρκρου 92 
29

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
30

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
31

 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), 
32

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

33
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ34, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 735 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 
ςυμβάςεων36. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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 ανακζτουςεσ αρχζσ 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 
Ζνωςθσ37 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον38.   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ39 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ40, ποςοφ  
3.411,21 ευρϊ (τρεισ χιλιάδεσ τετρακόςια ζντεκα ευρϊ και είκοςι ζνα λεπτά)41.  

                                                           
34

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
35

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

36
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

37
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
38

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
39

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
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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 31/12/2021, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

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 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201642. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί43, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ44  

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 αμετάκλθτθ45 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

                                                                                                                                                                                                 
40

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016). 

41
 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. 
42

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
43

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
44

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
45

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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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), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 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 ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

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. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 
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- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (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  

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 ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται46 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ47:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201648, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ 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 

                                                           
46

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, 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, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

47
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

48
 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. 
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κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,49  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(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 περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ.50 

2.2.3.4. 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. 

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία51, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 

                                                           
49

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
50

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.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.  
51

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑ 387/19 
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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 52. 

2.2.3.6. 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. 
4412/201653. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

Κριτιρια Επιλογισ54  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ55  

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 Υλικοφ56. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ 57. 

                                                           
52

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
53 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  
54

 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 (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, 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. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. 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 τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

55
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

56
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

57
  Αναφζροντασ λ.χ. ότι «θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ».   
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια58  

*Δεν απαιτείται+ 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα59  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  

α) να διακζτουν και να προςκομίςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 
9001:2015 του υπευκφνου που κα αναλάβει, τθν εγκατάςταςθ των προςφερόμενων εξοπλιςμϊν, ςχετικά 
με τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, δαπζδων και αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ.  Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται το εν λόγω πιςτοποιθτικό να ςυνοδεφεται επί ποινι 
αποκλειςμοφ με ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνει τον υπεφκυνο 
τθσ εγκατάςταςθσ. 

β) να διακζτουν και να προςκομίςουν 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 ςτα 
πρότυπα, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται και ηθτοφνται ςτο Ραράρτθμα Ι (υπ’ αρίκμ. 65/2020 Μελζτθ τθσ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ).  

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. 

γ) να διακζτουν και να προςκομίςουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά  και  δείγματα 
όπωσ ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι (65/2020 Μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ), με τον 
τρόπο και ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να καλφπτονται 
ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ60  

 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) ςφςτθμα  διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 και ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, 
ςχετικά με τθν εμπορία / καταςκευι εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν, αςτικοφ και ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ, τα 
οποία πρζπει να προςκομίηονται επί ποινι αποκλειςμοφ 61. 

                                                           
58

 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο 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. 

59
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

60
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. 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.  
61

 Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται 
ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν 
ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 
ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν 
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και 

β)  να διακζτουν και να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 και 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι των προςφερόμενων δαπζδων 
αςφαλείασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμόν 65/2020 μελζτθ.62   

γ) οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται ςφμφωνα με τθν αρικμ. 65/2020 μελζτθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων63 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα 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 αυτοφσ64. 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.   

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

Θ εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν/ κακθκόντων: εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, δαπζδων και 
αςτικοφ εξοπλιςμοφ γίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που ο προςφζρων δθλϊνει ωσ υπεφκυνο για τθν 
εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2.6 α τθσ παροφςασ. Το ίδιο ιςχφει αν θ προςφορά υποβάλλεται 
από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων65. 

                                                                                                                                                                                                 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να 
πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

62
 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. 

63
 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 

64
 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 

εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
65

 Δυνατότθτα τθσ A.A. ςφμφωνα με το άρκρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων 
κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, 
από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. Τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται. 
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Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 66 . Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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 δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ67. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ68.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι69.  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
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 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

67
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

68
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

69
 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
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Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 70 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1.71  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.72 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.73 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτισ74. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,75 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ 76  και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

                                                           
70

 Το ΕΕΕΣ 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.  

71
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

72
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

73
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

74
 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

75
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

76
 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ77. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του78. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα79  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

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 ιςχφουν80. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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 
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά 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 
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 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
78

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

79
 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 ςτισ 
παραγράφουσ 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   

80
 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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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 2.2.3.3. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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 
υποβολι του. 

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 τθν παράγραφο 2.2.3.2 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 του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

*Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να 
λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω 
τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω 
διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ.+ 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, ςυνοδευόμενο από 
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.381 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ82. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7  υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ. 

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.83 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 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. 

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, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 δεν 
απαιτείται θ προςκόμιςθ κάποιου αποδεικτικοφ, κακϊσ δεν ζχει επιλεγεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςχετικό απαιτοφμενο κριτιριο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι (υπ’ 
αρικμόν 65/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν)84. 

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: 
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  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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 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 . 

84
 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. 
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 τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςισ τουσ κατά ISO 9001, ISO 14001 και υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία 
κα δθλϊνεται ο αρμόδιοσ για τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν, ςυνοδευόμενθ από 
πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του υπευκφνου εγκατάςταςθσ, ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ και αςτικοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ ορίηεται ςτθν 
παράγραφο 2.2.6 (α) τθσ παροφςθσ και  

 ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι των προςφερόμενων δαπζδων αςφαλείασ 
για παιδικζσ χαρζσ85. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 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,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) 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 ςτο ΓΕΜΘ86, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ87, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
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 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. 

86
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που 

προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και 

οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, 

διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα 

τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 

29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα 

και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
87

  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 
διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν 
τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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. 

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 καταλόγουσ88 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. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

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. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
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 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί 
θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ89  

Κριτιριο ανάκεςθσ90 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

Α)  βάςει τιμισ91  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι (θ υπ’ αρικμόν 
65/2020 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ) τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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 αυτισ92. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
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 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

90
 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)  

91
  Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 

92
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.93 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω 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 ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ. 
64233/08.06.2021 (Β’ 2453 09/06/2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των 
Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από 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 να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.94 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
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 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 





 

Σελίδα 31 

λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν95.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2796 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 97 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ98 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτοφσ φακζλουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199999,  
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 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
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 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 
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 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται 
από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο100.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει 
τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ101 τα ακόλουκα υπό ςτοιχεία:  
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 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  

γ) τα οριηόμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.+ 

 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

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” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ (θ υπ’ αρικμόν 65/2020 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ), 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 Ραράρτθμα102 103.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν104. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά105 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
(χαμθλότερθ τιμι),  όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 106 
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 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 
103

 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. 

104
 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
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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 ςφμβαςθσ. 

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

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 κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι 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 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν107   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

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

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 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 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. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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 παρατείνουν 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 να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν108 

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

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα 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), 
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 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
107

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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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,109  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 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, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι 
ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν110 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 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» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κα πραγματοποιθκεί  22/12/2021 και ϊρα 11:00 π.μ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ111, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα112. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
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 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ113. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν114. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. *ε κάκε περίπτωςθ θ 
κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν 
εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ115] 

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. 116  
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων 117  («Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 
εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 
τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») 
να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν 
παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου118 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
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 Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
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 Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα 
χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
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 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5119.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
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τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του120.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  
μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που 
κακορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ ςε ποςοςτό και ωσ εξισ: ΔΕΚΑΡΖΝΤΕ τοισ εκατό (15%).121 

 3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ122  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ123. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.124 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
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πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 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 προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από 
τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του125 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 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. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
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Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ126 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59127. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

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 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
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Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. 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 ακφρωςθσ128 .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021129 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά .  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
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  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

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 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. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μθνϊν. 

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και 
θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

Στθν παροφςα διαδικαςία ςφμβαςθσ, όπου τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με 
τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά 
το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για 
τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, 
θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, 
των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

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. 

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. 4412/2016 και 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 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.130. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

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 των πιο κάτω τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ/των πιο 
κάτω υπθρεςιϊν-κακθκόντων: εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, δαπζδων και αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ γίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που ο προςφζρων δθλϊνει ωσ υπεφκυνο για τθν 
εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2.6 (α) τθσ παροφςασ. Το ίδιο ιςχφει αν θ προςφορά υποβάλλεται 
από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων. 

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 131 . 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.  
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του 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
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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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.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ132 

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. 4412/133 134 

Δεν επιτρζπεται ανακεϊρθςθ τιμϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και των πικανϊν παρατάςεων 
αυτισ. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ135, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον 
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ 
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)136. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ137  

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 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. 

                                                           
132

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
133

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

134
 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). 

135
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

136
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

137
 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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δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ138  

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

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν *ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων+ 

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. 4412/2016139, 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) 140 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, 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  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016141 

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)142 . 

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 επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ143 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
138

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

139
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

140
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

141
 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 των Υπουργϊν Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

142
 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)”. 

143
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο .. τθσ παροφςασ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016144 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

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 κιρυξισ 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. 

γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 
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Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. *θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ δφναται να επιβλθκεί μετά τθν ζκδοςθ του 
προβλεπόμενου π.δ.+ 

 

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 πρόςτιμο145 πζντε τοισ εκατό (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 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 
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 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων146   

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 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 





 

Σελίδα 51 

προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ 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 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

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. 4412/2016147. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ148. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16149 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα IV (Σχζδιο ςφμβαςθσ) τθσ παροφςασ. Κατά 
τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ 
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: 

 Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ. 
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      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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 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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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. 

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: 15 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παράδοςθ τθσ εν λόγω 
προμικειασ κι εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί όλοι οι ζλεγχοι. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 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.150 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. 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. 

6.3.2. 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 
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 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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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. 

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

6.5  Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

6.5.1. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν ςτο πρωτόκολλο του Διμου (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
δείγματα υλικϊν εισ απλοφν (λόγω του μεγάλου όγκου αυτϊν) , ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ 
αρικμόν 65/2020 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ, ζωσ και 3 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Για κάκε ηθτοφμενο υλικό κα υπάρχει ζνα δείγμα με τισ ανάλογεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα οποία κα 
είναι τα κάτωκι: 

1. Τμιμα μορφοποιθμζνου πολυμεροφσ ανκεκτικό ςε χθμικά (τφπου DURAPOL). 

2. Τμιμα ςυρματόςχοινου Φ16mm επενδυμζνο με ίνεσ πολυπροπυλενίου. 

3. Δείγμα κακίςματοσ ελατθρίου αποτελοφμενο από 2 τεμάχια πολυαμιδίου χωρίσ ενϊςεισ και ιδιαίτερα 
ανκεκτικά τα οποία κουμπϊνουν κατάλλθλα μεταξφ τουσ διαςτάςεων 500x350x350mm περίπου. Το 
τελικό ςχιμα του κακίςματοσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο ϊςτε να ςχθματίηει 
καμπυλότθτα ςτο ςθμείο που κάκεται ο χριςτθσ και ποδολαβζσ ςτο κάτω μπροςτινό του τμιμα. 

4. Τμιμα κολϊνασ εξαγωνικισ διατομισ 115x115mm (πλευράσ εξαγϊνου περίπου 58mm) από 
γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα Φ88,9 πάχουσ 3mm με επικάλυψθ HDPE πάχουσ  5mm. Το υλικό 
επικάλυψθσ κα είναι ενιαίασ διατομισ χωρίσ ενϊςεισ και κολλιςεισ. Επίςθσ θ διαδικαςία παραγωγισ 
αυτοφ κα διαςφαλίηει τθν ομοιόμορφθ ςυναρμογι του με τον εςωτερικό ςωλινα. 

5. Δείγμα πολυαικυλενίου ι ολόκλθρου ελατθρίου  LDPE με ενςωματωμζνο ςτον πυρινα του 
μθχανιςμό φωτιςμοφ λαμπτιρων LED, ο οποίοσ κα ενεργοποιείται με τθν κίνθςθ, ςε πλιρθ 
λειτουργία. 

6. Δείγμα καμπυλόμορφου πατιματοσ από πολυαικυλζνιο 300x300x150mm περίπου με αντιολιςκθτικι 
επιφάνεια με γραμμϊςεισ. Το καμπυλόμορφο πάτθμα βάρουσ 2150 gr περίπου κα καταςκευάηεται 
από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο (HDPE) ενιαίασ καταςκευισ. Στο επάνω μζροσ του κα φζρει 
ενιαίεσ με το υπόλοιπο ςϊμα προεξοχζσ πυκνισ διάταξθσ προςδίδοντασ τθν αντιολιςκθρότθτα που 
επιβάλλεται. Για τθν ανάρτθςθ του πατιματοσ κα τοποκετοφνται ειδικά διαμορφωμζνα 
χαλυβδοελάςματα ικανοφ πάχουσ τα οποία κα φζρουν ςταυροειδι μορφι για τθν ειςχϊρθςθ τθσ 
αλυςίδασ που τα ςυγκρατεί. Με τθν ςυγκεκριμζνθ εςοχι κα επιτυγχάνεται θ μθ ςτρζψθ τθσ αλυςίδασ 
από τθν οποία το πάτθμα αναρτάται. 

 

6.5.2. Τα δείγματα κα είναι τοποκετθμζνα ςε ςυςκευαςία ςφραγιςμζνθ με ευκρινϊσ αναφερόμενα τα 
ςτοιχεία του διαγωνιηομζνου. Θ Υπθρεςία ζχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκι 
για τθν αντιπροςϊπευςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ είτε δεν ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. 

Θ Υπθρεςία είναι ο μόνοσ αρμόδιοσ για τθν αποδοχι των δειγμάτων. 

Θ αξία των δειγμάτων που κατατίκενται ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ βαρφνει τουσ 
ςυμμετζχοντεσ και δεν καταβάλλεται.  

Αντίγραφο δελτίου αποςτολισ των κατατεκειμζνων δειγμάτων προσ το Διμο, κακϊσ και αρικμόσ 
Ρρωτοκόλλου κατάκεςθσ αυτϊν, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά. 

6.5.3. Μετά τθν κατακφρωςθ ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ μπορεί με δικά του ζξοδα να λάβει πίςω 
τα δείγματα. 
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6.6  Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ151  

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 αρχι 152  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  κατάπτωςθ τθσ 
εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν 
παράγραφο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

O ΔΘΜΑΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 
 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ 
 

                                                           
151

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
152

 Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 56 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ – ΕΚΘΕΣΘ ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑΣ – 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΔΑΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ 2019-2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ (Α.Ρ.1) «ΑΣΤΙΚΘ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘ 2019» 
 

ΜΕΤΟ 2 - ΥΡΟΜΕΤΟ 2.3 
Δθμιουργία ι αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν 

 

Η πίςτωςθ προζρχεται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ 2019-2020»  
και ςυγκεκριμζνα από τον Άξονα Προτεραιότθτασ (Α.Π. 1) «Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2019» 

και με ιδία ςυμμετοχι του Δ. Δομοκοφ 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 
τθσ πράξθσ: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 

 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€ 211.495,00 (με Φ.Ρ.Α.) 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: 

 Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ 

1. ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

          

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΡΙΔΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 65/2020  





 

Σελίδα 58 

1.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Σν έξγν αθνξά ζηε πξνκήζεηα εμνπιηζκψλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 8 πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ.  

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

κειέηεο, λα είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο, αρξεζηκνπνίεηνο, απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πιήξνπο θαη 

έηνηκνπ πξνο ρξήζε, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ππνβάζεσλ, γηα ηελ νξζή 

εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη 

κηθξνυιηθά, ψζηε ε παηδηθή ραξά λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

κειέηεο. 

Οη επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο:  

 Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθαθέο νκάδεο 

 Σνπνζέηεζε λένπ θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ  

 Καηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ δαπέδσλ αζθαιείαο γηα πξνζηαζία απφ πηψζεηο 

 Σνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

 Σνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ ζηνπο ρψξνπο πνπ απαηηείηαη 

 

Ο λένο εμνπιηζκφο πνπ έρεη επηιεγεί πεξηιακβάλεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιφ ηνπ, 

θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

                                               

1.2 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ηηο παηδηθέο ραξέο δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ.  

Δηδηθφηεξα:  

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη.  

 Σα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί, ψζηε λα είλαη αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο 

(π.ρ. νη γσλίεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, λα κε γίλεηαη ρξήζε ακίαληνπ, ηνμηθψλ ρξσκάησλ, 

εχθιεθησλ πιηθψλ θ.ιπ.). 

 Σα φξγαλα θαη νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

ζεηξά πξνηχπσλ ΔΝ1176 θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν 

πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζε, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 Σα πιαθίδηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΝ 1176-1:2017 θαη ΔΝ1177:2018 θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν πξφηππα, θαζψο θαη έθζεζε απνηειεζκάησλ ρεκηθήο αλάιπζεο θαη 

αλαθνξάο ειέγρνπ θαηά  ΔΝ71-3:2019 γηα δείγκα πιαθηδίνπ νηνπδήπνηε πάρνπο θαη έθζεζε 

απνηειεζκάησλ ρεκηθήο αλάιπζεο γηα πεξηεθηηθφηεηα ζε πνιπθπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο (PAH θαηά 

REACH EU1907/2006 θαη EU1272//2013) γηα δείγκα πιαθηδίνπ νηνπδήπνηε πάρνπο. Σα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο ειέγρνπ, εθζέζεηο απνηειεζκάησλ πξέπεη λα  πξνέξρνληαη απφ έγθξηηα θαη 
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δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα θαη θνξείο πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζα πξνζθνκίδνληαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 

 Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ φια φζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αληίζηνηρν άξζξν επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

 Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ISO 9001 θαη ISO14001. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη 

λα πξνζθνκίδνληαη,  επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ειαζηηθψλ πιαθηδίσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ISO9001, ISO14001 θαη 

ISO45001. 

 Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ ππεπζχλνπ πνπ ζα 

αλαιάβεη, βάζεη ζρεηηθήο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ, ζρεηηθά κε εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, δαπέδσλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε κε άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ 

παξνχζα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα πξνο ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή 

ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ 

αξρψλ θαη ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 11 ηεο Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο 

πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, 

αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ αλά παηδηθή ραξά. 

 

1.3 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ, ΔΙΑΓΧΓΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ   

Γελ είλαη επηηξεπηή ε πψιεζε, ε δσξεάλ δηάζεζε ή ε ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, ζε 

Γήκνπο θαη θνηλφηεηεο, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 

931/18-05-2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 27934/2014 Τ.Α (ΦΔΚ 2029/ 25 -7- 2014)) θαη ηζρχεη 

ζήκεξα.  

Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή ν εηζαγσγέαο ή ν δηαλνκέο πνπ ζέηνπλ 

ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχο παηδηθψλ ραξψλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα θαζέλα απφ 

απηνχο πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ, κε ην 

νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1176.   

Σν πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνθαηαξηηθέο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εμνπιηζκώλ θαη πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πξηλ ηελ 

απνδνρή ηεο πξνζθνξάο, ήηνη εληόο ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο θάζε 

ζπκκεηέρνληνο.   

ηελ πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο 

άιισλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ, ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη 

απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο Y.A. 28492/11-05-2009 
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(ΦΔΚ Β 931/18-05-2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. 30681/ΔΓΚ.44/7-8-14θαη 

ηζρχεη ζήκεξα, ηερληθή έθζεζε επηθπξσκέλε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.  

Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλψο, κφληκα ζε ζέζε νξαηή απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο 

ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθφινπζα:  

α) Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ 

εηζαγσγέα ή ηνπ δηαλνκέα, έηνο θαηαζθεπήο θαη αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ θάζε νξγάλνπ.  

β) ηνηρεία αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ (π.ρ. θσδηθφο αξηζκφο) θαη έηνο θαηαζθεπήο. 

γ) Σνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδφκελνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή ηζνδχλακνχ ηνπ.  

δ) Διάρηζηε θαη κέγηζηε ειηθία ησλ παηδηψλ θαη Μέγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ. 

ε) Γηα θάζε εμνπιηζκφ λα παξαδίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην δήκν εγρεηξίδην νδεγηψλ 

πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο νπνίεο ζα πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα: 

o ηνπο απαηηνχκελνπο νπηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ, 

o ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο ησλ ζεκειηψζεσλ θαη ησλ δαπέδσλ ζηήξημεο ηνπ θαη 

o ηελ ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ 

Ο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο/ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

Τπεύζπλε Γήισζε (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) όηη γηα θάζε εμνπιηζκό πνπ ζα παξαδίδεηαη, 

ζα παξαδίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 

ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 1176−1.   

Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Σερληθά 

έληππα κε απεηθφληζε θαη πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο νξγάλσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ παηδηθή 

ραξά.  Δηδηθφηεξα, γηα θάζε εμνπιηζκφ λα παξαδίδεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή, ζπλνδεπφκελε 

απφ prospectus ή θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ζπλνδεπκέλα απφ ηα απαξαίηεηα ζρέδηα (θαηφςεηο, ρψξνο 

αζθαιείαο). ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ έληππα είλαη ππνρξεσηηθφ ζηε ζέζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ αληηθεηκέλνπ λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ θαη λα δηεπθξηλίδεηαη ν ηχπνο 

πνπ πξνζθέξεηαη κε ηξφπν κνλνζήκαλην έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη θακία ακθηβνιία σο πξνο 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο.  

Δηδηθφηεξα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θάζε είδνπο ζα ππάξρεη:  

α. Υψξα πξνέιεπζεο - θαηαζθεπήο,  

β. Καηαζθεπαζηηθφο - Πξνκεζεπηηθφο Οίθνο,  

γ. Σχπνο ή κνληέιν πξνζθεξνκέλνπ. 

Γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο 

«θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ καο». 
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Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ, ησλ δαπέδσλ θαη ηνπ αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001. Σα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη  επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ ππεπζχλνπ πνπ 

ζα αλαιάβεη, βάζεη ζρεηηθήο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ, ζρεηηθά κε εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, δαπέδσλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

Με ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη (επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ) ηα εμήο δείγκαηα εηο απινύλ (ήηνη έλα ηεκάρην αλά δείγκα, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ 

απηψλ): 

7. Σκήκα κνξθνπνηεκέλνπ πνιπκεξνχο αλζεθηηθφ ζε ρεκηθά (ηχπνπ DURAPOL)  

8. Σκήκα ζπξκαηφζρνηλνπ Φ16mm επελδπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ 

9. Γείγκα θαζίζκαηνο ειαηεξίνπ απνηεινχκελν απφ 2 ηεκάρηα πνιπακηδίνπ ρσξίο ελψζεηο θαη 

ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ηα νπνία θνπκπψλνπλ θαηάιιεια κεηαμχ ηνπο δηαζηάζεσλ 

500x350x350mm πεξίπνπ. Σν ηειηθφ ζρήκα ηνπ θαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν ψζηε λα ζρεκαηίδεη θακππιφηεηα ζην ζεκείν πνπ θάζεηαη ν ρξήζηεο θαη 

πνδνιαβέο ζην θάησ κπξνζηηλφ ηνπ ηκήκα. 

10. Σκήκα θνιψλαο εμαγσληθήο δηαηνκήο 115x115mm (πιεπξάο εμαγψλνπ πεξίπνπ 58mm) απφ 

γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ88,9 πάρνπο 3mm κε επηθάιπςε HDPE πάρνπο  5mm. Σν 

πιηθφ επηθάιπςεο είλαη εληαίαο δηαηνκήο ρσξίο ελψζεηο θαη θνιιήζεηο. Δπίζεο ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο απηνχ δηαζθαιίδεη ηελ νκνηφκνξθε ζπλαξκνγή ηνπ κε ηνλ εζσηεξηθφ ζσιήλα 

11. Γείγκα πνιπαηζπιελίνπ ή νιφθιεξνπ ειαηεξίνπ  LDPE κε ελζσκαησκέλν ζηνλ ππξήλα ηνπ 

κεραληζκφ θσηηζκνχ ιακπηήξσλ LED, ν νπνίνο ζα ελεξγνπνηείηαη κε ηελ θίλεζε, ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία  

12. Γείγκα θακππιφκνξθνπ παηήκαηνο απφ πνιπαηζπιέλην 300x300x150mm πεξίπνπ κε 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα κε γξακκψζεηο. Σν θακππιφκνξθν πάηεκα βάξνπο 2150 gr πεξίπνπ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDPE) εληαίαο θαηαζθεπήο. ην 

επάλσ κέξνο ηνπ θέξεη εληαίεο κε ην ππφινηπν ζψκα πξνεμνρέο ππθλήο δηάηαμεο 

πξνζδίδνληαο ηελ αληηνιηζζεξφηεηα πνπ επηβάιιεηαη. Γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ παηήκαηνο 

ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα ραιπβδνειάζκαηα ηθαλνχ πάρνπο ηα νπνία θέξνπλ 

ζηαπξνεηδή κνξθή γηα ηελ εηζρψξεζε ηεο αιπζίδαο πνπ ηα ζπγθξαηεί. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εζνρή επηηπγράλεηαη ε κε ζηξέςε ηεο αιπζίδαο απφ ηελ νπνία ην πάηεκα αλαξηάηαη. 

 

ηνπνζεηεκέλα ζε ζπζθεπαζία ζθξαγηζκέλε κε επθξηλψο αλαθεξφκελα ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ. Ζ Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα απνξξίςεη φπνηα δείγκαηα δελ είλαη επαξθή γηα ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ είηε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ 

Τπεξεζία είλαη ν κφλνο αξκφδηνο γηα ηελ απνδνρή ησλ δεηγκάησλ. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ 

θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ 

θαηαβάιιεηαη.  

Αληίγξαθν δειηίνπ απνζηνιήο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δεηγκάησλ πξνο ην Γήκν, θαζψο θαη 

αξηζκφο Πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο απηψλ, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβιεζεί κε ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά. 
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1.4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

Όζνλ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, απηή γίλεηαη απφ 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο ππ‟ αξηζκ. 

28492/2009 απφθαζεο ΤΠΔ φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη ηνλίδεηαη φηη 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο νξζήο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

ηνπ ρψξνπ πηψζεο, ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο, ηεο επηθάλεηαο πξφζθξνπζεο, ηελ δνθηκή 

θνζθηλίζκαηνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζψο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηα ηζρχνληα πξφηππα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

φισλ ησλ εξγαζηψλ ζηελ παηδηθή ραξά ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαλνλίζεη ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ην ζθνπφ απηφ θαη λα παξαδψζεη έπεηηα ην 

πηζηνπνηεηηθφ ζηελ Τπεξεζία. 

 

1.5 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΛΙΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ  

 

ΤΛΙΚΑ 

* Σα παξαθάησ ζηνηρεία ηζρχνπλ φπνπ ζηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο δελ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ 

γηα ηα κέξε ησλ εμνπιηζκψλ. 

 

1.5.1 ΞΤΛΗΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

1. ΞΤΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

Σα θέξνληα μχιηλα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ εκπνηηζκέλε πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο 

16-18%. Ζ μπιεία είλαη πινηνκεκέλε  ζχκθσλα κε ην DIN 1052 (Μέξνο 1) θιάζε Α1 πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ  DIN 4074 ( Μέξνο 1 & 2 - Πξηζηή μπιεία κε κεγάιε 

αληνρή ζε θνξηίζεηο). 

ΦΤΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

Δηδηθφ Βάξνο: 500kg/m3 

πληειεζηήο ζπξξίθλσζεο / δηφγθσζεο αλά 1% κεηαβ. πγξαζίαο (κεηαμχ (0-30%)  

 Αθηηληθά  0,0015        Δθαπηνκεληθά

 0,003        Καηά κήθνο 0,00007 

Ζ ζεξκηθή δηαζηνιή γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ζθνπνχο είλαη αζήκαληε. 

 

 

2. ΓΟΚΟΗ (ΤΝΘΔΣΖ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ ΞΤΛΔΗΑ) 

χλζεηε εκπνηηζκέλε επηθνιιεηή μπιεία ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ηα θνξηία 

πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά.  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΤΝΘΔΣΧΝ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

Τγξαζία (8-12%).  

Οδνλησηή ζθήλσζε.  
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Μεηά ηελ μήξαλζε ε μπιεία ηεκαρίδεηαη θαηά κήθνο ψζηε λα αθαηξεζνχλ νη µε επηηξεπηνί ξφδνη θαη 

νη θάζε είδνπο δπζκνξθίεο ηνπ μχινπ πνπ επεξεάδνπλ  ηελ αληνρή ηνπ θαη θαηφπηλ ζπξξάβεηαη 

θαηά κήθνο µε νδνλησηή ζθήλσζε αθνινπζψληαο ηελ πξνδηαγξαθή EN 385 . DIN 68140-1  

Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ μχινπ γίλεηαη µε θφιιεο  κειακίλεο , µε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 

α. Αληνρή δεζκψλ θφιιαο :    

 EN 301 (ηχπνο θφιιαο I θαη II, θιάζε 1,2 θαη 3),  

 EN 391 

 EN 392 (shear test) and  

 DIN 68141 

Διέγρνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή ζπγθφιιεζε φπσο: ε ζεξκνθξαζία θαη 

ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ρψξνπ ζπγθφιιεζεο, ε πνζφηεηα ηεο θφιιαο, ν αλνηθηφο ρξφλνο (ρξφλνο πνπ 

κεζνιαβεί κεηαμχ επάιεηςεο θνιιάο θαη επαθήο κεηαμχ ησλ ζπγθνιιεκέλσλ  ζηνηρείσλ), ε πίεζε 

πνπ εθαξκφδεηαη  ζηα ζπγθνιιεκέλα ζηνηρεία (ζε φινπο ηνπο θπιίλδξνπο) θαη ν ρξφλνο 

ζπκπίεζεο. 

Ζ ζπγθφιιεζε γίλεηαη ζε πξέζα πςειψλ ζπρλνηήησλ (HIGH FREQUENCY PRESS) , φπνπ νη 

παξάγνληεο ζπγθφιιεζεο ( πίεζε, ρξφλνο ) ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηή.  

 

1.5.2 ΔΜΠΟΣΗΜΟ ΜΔ TANALITH E3492 

Ο εκπνηηζκφο γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ πιήξνπο θπηηάξνπ (vacuum-pressure vacuum). ηνλ 

εκπνηηζκφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη TANALITH E3492 ή αληίζηνηρν κε ηελ κνξθή δηαιχκαηνο 

ζπγθέληξσζεο 3,5 g/l (3.5% βάξνο/φγθν). 

Ζ μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη επξσπατθή μπιεία θσλνθφξσλ πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ΗΗ θαηά DIN 1052. Ζ μπιεία πξηλ ηνλ εκπνηηζκφ μεξαίλεηαη ψζηε λα έρεη πγξαζία θάησ 

απφ 18%. 

Πξηλ ην εκπνηηζκφ έρεη νινθιεξσζεί ε δηακφξθσζε ηνπ μχινπ, δειαδή έρεη ζπκπιεξσζεί 

νπνηαδήπνηε θνπή ε εληνκή ε δηάλνημε νπψλ. Μεηά ηνλ εκπνηηζκφ ε μπιεία απνζεθεχεηαη γηα 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξψλ ψζηε λα επέιζεη ζπγθξάηεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ δηαιχκαηνο θαη 

θπζηθή μήξαλζε. 

H παξαπάλσ παξαγσγηθή επεμεξγαζία εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ βηνινγηθέο 

πξνζβνιέο. 

 

1.5.3 ΤΝΘΔΣΖ ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΠΗΣΡΧΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΤ ΟΡΘΟΣΑΣΖ 

Πξφθεηηαη γηα θνιψλεο εμαγσληθήο δηαηνκήο κηθηήο ζχλζεζεο. πγθεθξηκέλα ε θνιψλα απνηειείηαη 

απφ έλα ζηδεξνζσιήλα δηαηνκήο Φ88,9 πάρνπο 3mm γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ πνπ θέξεη 

επηθάιπςε απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDPE). Ζ πξφζθπζε ηεο επηθάιπςεο πάρνπο 

5mm ζην ζηδεξνζσιήλα γίλεηαη εξγνζηαζηαθά κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκήο δηέιαζεο. Ζ επηπιένλ 

επηθάιπςε απφ HDPE δίλεη ην ηειηθφ ζρήκα εμαγσληθήο δηαηνκήο ζηελ θνιψλα. Οη θνιψλεο 

θαιχπηνληαη ζηελ θνξπθή ηνπο κε εηδηθά θαπάθηα πνιπακηδίνπ. Ζ ηειηθή δηαηνκή ηεο θνιψλαο είλαη 

εμαγσληθή δηαζηάζεσλ Ζ εμαγσληθή θνιψλα έρεη ηειηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 115x115mm θαη 

πιεπξά εμαγψλνπ πεξίπνπ 58mm. 

 

1.5.4 ΔΓΥΡΧΜΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 
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Οη έγρξσκεο επηθάλεηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ή πιαθάδ ζαιάζζεο. Όιεο νη 

εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

 

1.5.5 ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν), φπνπ έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία 

γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη 

ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

1.5.6 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ 

 Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη 

δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα 

θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε 

δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 

1.5.7 ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη θαηάιιεια γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα 

βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα ζα έρνπλ βάζε ην λεξφ θαη απηφ ζα ηα θαζηζηά θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα 

ηα παηδηά Ζ δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, ζα γίλεηαη κε δηαδηθαζία 

εκβαπηηζκνχ. 

 

1.5.8 ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), 

πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

1.5.9 DURAPOL  

Πνιπκεξέο κνξθνπνηεκέλν κε πςειή αληνρή ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. Δίλαη δνθηκαζκέλν ζε 

θξνχζε. Γελ μεθινπδίδεη, δελ ζθνπξηάδεη θαη δελ μεβάθεη. Έρεη κεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ηδαληθφ γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Σν Durapol ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθά 

θπιιάδηα – ηεζη πνηφηεηαο πιηθνχ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

1.5.10 HDPE (High Density Polyethylene) 

Σν HDPE (High Density Polyethylene – Τςειήο Ππθλφηεηαο Πνιπαηζπιέλην) είλαη πιηθφ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη παγθφζκηα γηα ηηο αμηφινγεο ζεξκνκεραληθέο, ειεθηξηθέο θαη ρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

Αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ (ηνλ θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 
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πνιπνιεθηλψλ), ην νπνίν παξάγεηαη κεηά απφ πνιπκεξηζκφ ηνπ αηζπιελίνπ. Έρεη αμηνζεκείσηα 

κεγάιε αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, αλεμάξηεηα απφ ηηο γεσινγηθέο 

ζπλζήθεο.  

 

1.5.11 HPL (High Pressure Laminate) 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε 

ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν 

δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ 

ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν HPL ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαιήο 

ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 10 εηψλ γηα ην ρξψκα θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ θαη 20 εηψλ γηα κεραληθή 

αληνρή.  

 

ΑΦΑΛΔΗΑ  

Όια ηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ EN 1176 θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο 

απφ εγθεθξηκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. 

 

 

 

 

1.6 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ρσξίο θάπνηα άιιε ακνηβή, λα πξνζθνκίζεη:   

2. Σεχρνο θαζνξηζκνχ ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πιηθψλ ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ πνπ 

εγθαζίζηαηαη, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 1176-1 (πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο 

εμνπιηζκνχ, πξνθαηαξθηηθέο πιεξνθνξίεο θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή, πιεξνθνξίεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο, νδεγίεο ιεηηνπξγίαο αλ απαηηνχληαη, πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε, θαη φηη άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ θαθέινπ εθάζηεο παηδηθήο ραξάο).  

3. Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 1176−1. 

 

 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 

Σα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα είλαη 

απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, σο πξνο ηνλ ηχπν θαη ην πιήζνο 
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ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ, ην πιήζνο ρξεζηψλ πνπ απαζρνινχλ, ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο.  

 

Απνθιίζεηο 

ηηο δηαζηάζεηο ησλ παηρληδηψλ θαη ινηπψλ εηδψλ ηεο κειέηεο θαζψο θαη ησλ ρψξσλ αζθαιείαο 

επηηξέπεηαη απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ ±10%, φπσο επίζεο θαη ±10% ζηηο δηαζηάζεηο ησλ επί κέξνπο 

ζηνηρείσλ. 

Απνθιίζεηο ζην κέγηζην χςνο πηψζεο ησλ παηρληδηψλ επηηξέπνληαη ζε πνζνζηφ ±10%, 

αληηζηνίρσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απνδεθηέο απνθιίζεηο ζηνλ ρψξν αζθαιείαο, νδεγνχλ ζε 

αχμεζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ζε ζρέζε κε ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ κειέηε δηαζηάζεηο, ν αλάδνρνο ζα 

ππνρξενχηαη ζε αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ πνζφηεηα ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο, ρσξίο επηπιένλ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πξνο ηνλ Γήκν.   

Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη απνδεθηέο απνθιίζεηο ζην χςνο πηψζεο ησλ εμνπιηζκψλ, 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ χςνπο απηνχ ζε ζρέζε κε ην αλαγξαθφκελν ζηελ κειέηε, απηφ ζα 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ πξνζθεξφκελνπ δαπέδνπ κέζα ζηηο 

επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο, ψζηε νη επηθάλεηεο απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ χςνπο πηψζεο ησλ εμνπιηζκψλ, ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πξνο ηνλ 

Γήκν. 

Γηα ηα αλσηέξσ, ν ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ.  

Απνθιίζεηο πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ επηηξεπηψλ νξίσλ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη νη 

πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκφ αλά νκάδα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ζην Σεχρνο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο κε 

αξηζ. 65/2020 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ. Θα πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.  

 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΔΑΠΕΔΑ & ΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

1. ύλζεην λεπίσλ-παίδσλ 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 3200mm 

Μήθνο: 4700mm 

Πιάηνο: 3300mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 8900mm 

Πιάηνο: 6300mm 

Ύςνο πηψζεο: 1250mm 
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Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  6 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Απνηειείηαη απφ πχξγν κε δίξηρηε  ζθεπή, πχξγν ρσξίο ζθεπή, θιίκαθα αλφδνπ, δχν ηζνπιήζξεο, 

θξάγκαηα πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη κεηαιιηθφ κπαιθνλάθη.  

Ζ θιίκαθα αλφδνπ νδεγεί ζηνλ πχξγν ρσξίο ζθεπή, πνπ θέξεη αξηζηεξά ηζνπιήζξα κήθνπο 

2000mm, επζεία νδεγεί ζηνλ πχξγν κε δίξξηρηε ζθεπή, πνπ θέξεη δεμηά ηζνπιήζξα κήθνπο 

2500mm θαη επζεία κεηαιιηθφ κπαιθνλάθη. ηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ησλ πχξγσλ ηνπνζεηνχληαη 

θξάγκαηα πξνζηαζίαο απφ πηψζε. 

θάια αλφδνπ 

Ζ ζθάια αλφδνπ απνηειείηαη απφ δχν πιατλά, πέληε ζθαινπάηηα δχν νξζνζηάηεο δχν θνππαζηέο 

θαη δχν πάλει πξνζηαζίαο. Σα πιατλά  θαηαζθεπάδνληαη απφ μχινηεκάρηα δηαζηάζεσλ 1200 x 

190 x 44 mm πεξίπνπ θαη ζηα νπνία ζπγθξαηνχληαη κε εηδηθνχο μχιηλνπο ζπλδέζκνπο νμηάο Φ10 x 

60 mm θαη ηζρπξή θφιια ζαιάζζεο ηα ζθαινπάηηα δηαζηάζεσλ 710 x 145 x 44 mm πεξίπνπ. ηα 

ζθαινπάηηα, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ηνπνζεηνχληαη επί πξνζζέησο μπινηεκάρηα δηαζηάζεσλ 710 x 40 

x 25mm πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή παγηδεχζεσλ. Σελ θιίκαθα ζπκπιεξψλεη ε δηάηαμε πξνζηαζίαο 

πηψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 1176-1:2017. Ζ δηάηαμε απνηειείηαη απφ νξζνζηάηε 

δηαζηάζεσλ 1100 x 95 x 44 mm ν νπνίνο ηνπνζεηείηε θάζεηα θαη εμσηεξηθά ησλ πιατλψλ θαη θέξεη 

νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ηφζν κε ηα πιατλά φζν θαη κε ηελ θνππαζηή θαη ην πάλει πξνζηαζίαο. Ζ 

θνππαζηή θαη ην πάλει θαηαζθεπάδνληαη απφ μπινηεκάρην δηαζηάζεσλ 1300 x 120 x 44 θαη HPL 

δηαζηάζεσλ 1300 x 400 πεξίπνπ, αληίζηνηρα. 

Παηάξη 

Όια ηα παηάξηα ηνπ ζπλζέηνπ αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη δηαθέξνπλ ζην χςνο ζην 

νπνίν πξνζαξκφδνληαη (950mm θαη 1250mm). 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

O πχξγνο κε ζθεπή, απνηειείηαη απφ παηάξη 1000 x 1000mm, ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα 95 x 

95mm, χςνπο 2700mm, έλα θξάγκα θαη ζθεπή.  

O πχξγνο ρσξίο ζθεπή, απνηειείηαη αληίζηνηρα απφ ίδην παηάξη, δχν ππνζηπιψκαηα 95 x 95mm, 

χςνπο 2100mm, έλα θξάγκα θαη κνηξάδεηαη δχν ππνζηπιψκαηα 95 x 95mm, χςνπο 2700mm κε 

ηνλ πχξγν κε ζθεπή.  

Σν θάζε έλα απφ ηα δχν παηάξηα ζε χςνο 950 θαη 1250mm, απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ηξαβέξζεο 

μχιηλεο δηαηνκήο 120x44 νη νπνίεο θέξνπλ ζηηο άθξεο ηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλα 

ραιπβδνειάζκαηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ζηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηα ππνζηπιψκαηα. ηηο ηξαβέξζεο 

εζσηεξηθά ηνπνζεηνχληαη μπινηεκάρηα γηα ηελ έδξαζε ηνπ παηψκαηνο. Σν πάησκα θαηαζθεπάδεηαη 

απφ HPL πάρνπο 14mm κε αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε. 

Ζ ζχλδεζε ησλ δνθαξηψλ κε ηνπο νξζνζηάηεο  επηηπγράλεηαη δηακέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

πιαζηηθνχ ζπλδέζκνπ. Ο ζχλδεζκνο, γεληθψλ δηαζηάζεσλ 180x45x45mm, είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ πνιπακίδην πςειήο αληνρήο κε εηδηθά πξφζκηθηα επηηπγράλνληαο ηελ κέγηζηε αληνρή ζηνλ 
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ρξφλν θαη ζηηο ππεξηψδεο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. ρεδηαζηηθά ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ θέξεη εηδηθά 

δηακνξθσκέλε επηθάλεηα κε πξνεμνρή ε νπνία εθαξκφδεη ζηελ αλάινγε δηακνξθσκέλε πιεπξά 

ηνπ δνθαξηνχ. ην πίζσ κέξνο ηνπ ππάξρνπλ λεπξψζεηο απφ ην ίδην ην πιηθφ επηηπγράλνληαο 

κέγηζηε αληνρή ζηηο πιεπξηθέο θαη θαηαθφξπθεο θαηαπνλήζεηο. Δπίζεο θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπ, ζην 

πίζσ κέξνο θέξεη πξνεμνρή ε νπνία θαη εθαξκφδεη ζην θαλάιη ηνπ νξζνζηάηε πξνζδίδνληαο 

κέγηζηε ζθξάγηζε, απνηξέπνληαο ζηα λεξά λα εηζέιζνπλ ζην ζφθνξν κέξνο ηνπ δνθαξηνχ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ δνθαξηψλ κε ηνπο νξζνζηάηεο  επηηπγράλεηαη δηακέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

πιαζηηθνχ ζπλδέζκνπ. Ο ζχλδεζκνο, γεληθψλ δηαζηάζεσλ 180x45x45mm, είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ πνιπακίδην πςειήο αληνρήο κε εηδηθά πξφζκηθηα επηηπγράλνληαο ηελ κέγηζηε αληνρή ζηνλ 

ρξφλν θαη ζηηο ππεξηψδεο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. ρεδηαζηηθά ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ θέξεη εηδηθά 

δηακνξθσκέλε επηθάλεηα κε πξνεμνρή ε νπνία εθαξκφδεη ζηελ αλάινγε δηακνξθσκέλε πιεπξά 

ηνπ δνθαξηνχ. ην πίζσ κέξνο ηνπ ππάξρνπλ λεπξψζεηο απφ ην ίδην ην πιηθφ επηηπγράλνληαο 

κέγηζηε αληνρή ζηηο πιεπξηθέο θαη θαηαθφξπθεο θαηαπνλήζεηο. Δπίζεο θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπ, ζην 

πίζσ κέξνο θέξεη πξνεμνρή ε νπνία θαη εθαξκφδεη ζην θαλάιη ηνπ νξζνζηάηε πξνζδίδνληαο 

κέγηζηε ζθξάγηζε, απνηξέπνληαο ζηα λεξά λα εηζέιζνπλ ζην ζφθνξν κέξνο ηνπ δνθαξηνχ. 

Φξάγκα πξνζηαζίαο 

Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12mm θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 800x640mm. ηεξίδεηαη ζηα 

ππνζηπιψκαηα κε ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε χςνο 85mm 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ παηαξηνχ. 

Γίξξηρηε ζθεπή 

Ζ ζθεπή θαηαζθεπάδεηαη απφ θχιια HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ 

ηνπο γσλία. Σα θχιια κεηαμχ ηνπο ελψλνληαη κε δχν εηδηθά πιαζηηθά εμαξηήκαηα (γσλίεο) 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ HDPE εληζρπκέλν κε παινλήκαηα. ην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο ζθεπήο 

ηνπνζεηνχληαη δχν ηξίγσλα – κεηψπεο απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm πνπ ζπλδένληαη κε 

θχιια κε επηπιένλ ηέζζεξηο γσλίεο αλά κεηψπε κε ηα θχιια ηεο ζθεπήο. 

χζηεκα ηζνπιήζξαο 

Ζ θάζε κηα ηζνπιήζξα απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, 

ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε.  

Ζ ζθάθε ηεο κεγάιεο ηζνπιήζξαο έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 570mm, ελψ ηεο κηθξφηεξεο έρεη 

κήθνο 2000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδνληαη ακθφηεξεο απφ εληζρπκέλν πνιπεζηέξα κε 

επηκήθεηο ίλεο πάινπ (GFRP), πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλεο ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο θαη θέξνπλ νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλνληαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη 

θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 12mm. ην θελφ κεηαμχ 

ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο 

Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο 

ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H 

κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα.  

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  

ζηελ ηζνπιήζξα. 
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Μπαιθφλη πχξγνπ 

Σν  κπαιθφλη  απνηειείηαη  απφ  ην  πάησκα  θαη  ην  θπξίσο  ζψκα.  Σν  θπξίσο  ζψκα  

θαηαζθεπάδεηαη  απφ θπιηλδξαξηζκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 2,5mm θαη θέξεη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο εγθνπέο θαηά ην κήθνο ηνπ πξνζδίδνληαο ηνπ αηζζεηηθή θαζψο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο κπνξεί θάπνηνο λα δεη ζην εζσηεξηθφ. ην άλσ  θαζψο  θαη  ζην  θάησ  

ηκήκα  ηεο  πεξηκέηξνπ  ηνπ  εκηθπθιίνπ  ζπγθνιιάηαη  ζηδεξνζσιήλαο  δηαηνκήο Φ 

33,7mm  θαη  πάρνπο  2mm  απνηειψληαο  θαη  ηελ  θνππαζηή  ηεο  θαηαζθεπήο.  ην  

θάησ  ζρεκαηηδφκελν εκηθχθιην ηνπνζεηείηαη πάησκα θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL  πάρνπο 14mm 

κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ 

κεηαιιηθψλ βάζεσλ. Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ 

ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο αλάκεζα ζην μχιν θαη ην κέηαιιν.  

 

2. Μεηαιιηθόο πύξγνο κε ηζνπιήζξα 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2050mm 

Μήθνο: 3050mm 

Πιάηνο: 560mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μήθνο: 6550mm 

Πιάηνο: 3560mm 

Ύςνο πηψζεο: 1250mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ κεηαιιηθφ πχξγν κεηά ηεο θιίκαθαο αλφδνπ θαη παηαξηνχ θαη 

ηζνπιήζξα. 

Ο κεηαιιηθφο πχξγνο απαξηίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα αλφδνπ θαη ην παηάξη κε ηα πξνζηαηεπηηθά 

παξαπέηα. Γηα ηελ θιίκαθα αλφδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο δηαηνκήο Φ48,4mm γηα ηνλ θνξέα, 

ζσιήλεο δηαηνκήο Φ33,7mm γηα ηα ζθαινπάηηα ελψ νη ρεηξνιαβέο θαηαζθεπάδνληαη απφ 

ζηδεξνζσιήλεο δηαηνκήο Φ26,7mm.  

Σν παηάξη θέξεη πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ θνηινδνθνχο δηαηνκήο 50x30mm θαη θηγθιίδσκα 

απφ ζσιήλεο δηαηνκήο Φ33,7mm. Δθαηέξσζελ θαη εζσηεξηθά ησλ θηγθιηδσκάησλ ηνπνζεηνχληαη 

πξνζηαηεπηηθά «γεκίζκαηα» θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm. 
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Δζσηεξηθά ησλ θνηινδνθψλ ηνπνζεηείηαη μπινηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαθάδ ζαιάζζεο 

πάρνπο 21mm κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα.  

 

χζηεκα ηζνπιήζξαο 

Απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε 

βάζε.  

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 450mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (GLASS FIBRE 

RAINFORCED POLYESTER) πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη 

θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. ην 

άλσ κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα 

θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα 

πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ 

ηζνπιήζξα.  

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  

ζηελ ηζνπιήζξα. 

  

3. ύλζεην κε ηζνπιήζξα θαη κπαιθόλη 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 3200mm 

Μήθνο: 3600mm 

Πιάηνο: 3000mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μήθνο: 7100mm 

Πιάηνο:  6000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1250mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  6 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Απνηειείηαη απφ πχξγν κε δίξηρηε ζθεπή, πχξγν ρσξίο ζθεπή, δχν παηάξηα, θξάγκαηα 

πξνζηαζίαο πηψζεο,  θιίκαθα αλφδνπ ,ηζνπιήζξα θαη κεηαιιηθφ κπαιθνλάθη. 

Ζ θιίκαθα αλφδνπ νδεγεί ζηνλ πχξγν κε δίξξηρηε ζθεπή θαη κεηαιιηθφ κπαιθνλάθη ζηα δεμηά θαη 

έλα δηαδξαζηηθφ πάλει ζηα αξηζηεξά. Δπζεία νδεγεί ζηνλ αζθεπή πχξγν πνπ θέξεη αξηζηεξά 

ηζνπιήζξα κήθνπο 2500mm. 
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Πχξγνο κε δίξξηρηε ζθεπή 

Απνηειείηαη απφ παηάξη 1000 x 1000mm, ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα 95 x 95mm, χςνπο 2700mm, 

έλα δηαδξαζηηθφ πάλει  θαη κεηαιιηθφ κπαιθνλάθη 

Πχξγνο αζθεπήο 

O πχξγνο ρσξίο ζθεπή, απνηειείηαη απφ παηάξη 1000 x 1000, δχν ππνζηπιψκαηα 95 x 95mm, 

χςνπο 2400mm, δπν θξάγκαηα θαη κνηξάδεηαη δχν ππνζηπιψκαηα 95 x 95mm, χςνπο 2700mm κε 

ηνλ πχξγν κε ζθεπή. Κάησ απφ ην παηάξη πξνζαξκφδεηαη θαζηζκαηάθη. 

Παηάξη 

Σν παηάξη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ηξαβέξζεο μχιηλεο δηαηνκήο 120x44 νη νπνίεο θέξνπλ ζηηο 

άθξεο ηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλα ραιπβδνειάζκαηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ζηελ ζχλδεζε ηνπο κε 

ηα ππνζηπιψκαηα. ηηο ηξαβέξζεο εζσηεξηθά ηνπνζεηνχληαη μπινηεκάρηα γηα ηελ έδξαζε ηνπ 

παηψκαηνο. Σν πάησκα θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 14mm κε αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε. Ζ 

ζχλδεζε ησλ δνθαξηψλ κε ηνπο νξζνζηάηεο  επηηπγράλεηαη δηακέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

πιαζηηθνχ ζπλδέζκνπ. Ο ζχλδεζκνο, γεληθψλ δηαζηάζεσλ 180x45x45mm, είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ πνιπακίδην πςειήο αληνρήο κε εηδηθά πξφζκηθηα επηηπγράλνληαο ηελ κέγηζηε αληνρή ζηνλ 

ρξφλν θαη ζηηο ππεξηψδεο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. ρεδηαζηηθά ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ θέξεη εηδηθά 

δηακνξθσκέλε επηθάλεηα κε πξνεμνρή ε νπνία εθαξκφδεη ζηελ αλάινγε δηακνξθσκέλε πιεπξά 

ηνπ δνθαξηνχ. ην πίζσ κέξνο ηνπ ππάξρνπλ λεπξψζεηο απφ ην ίδην ην πιηθφ επηηπγράλνληαο 

κέγηζηε αληνρή ζηηο πιεπξηθέο θαη θαηαθφξπθεο θαηαπνλήζεηο. Δπίζεο θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπ, ζην 

πίζσ κέξνο θέξεη πξνεμνρή ε νπνία θαη εθαξκφδεη ζην θαλάιη ηνπ νξζνζηάηε πξνζδίδνληαο 

κέγηζηε ζθξάγηζε, απνηξέπνληαο ζηα λεξά λα εηζέιζνπλ ζην ζφθνξν κέξνο ηνπ δνθαξηνχ. 

Μπαιθφλη 

Σν  κπαιθφλη  απνηειείηαη  απφ  ην  πάησκα  θαη  ην  θπξίσο  ζψκα.  Σν  θπξίσο  ζψκα  

θαηαζθεπάδεηαη  απφ θπιηλδξαξηζκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 2,5mm θαη θέξεη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο εγθνπέο θαηά ην κήθνο ηνπ πξνζδίδνληαο ηνπ αηζζεηηθή θαζψο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο κπνξεί θάπνηνο λα δεη ζην εζσηεξηθφ. ην άλσ  θαζψο  θαη  ζην  θάησ  

ηκήκα  ηεο  πεξηκέηξνπ  ηνπ  εκηθπθιίνπ  ζπγθνιιάηαη  ζηδεξνζσιήλαο  δηαηνκήο Φ 

33,7mm  θαη  πάρνπο  2mm  απνηειψληαο  θαη  ηελ  θνππαζηή  ηεο  θαηαζθεπήο.  ην  

θάησ  ζρεκαηηδφκελν εκηθχθιην ηνπνζεηείηαη πάησκα θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL  πάρνπο 14mm 

κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

Γίξξηρηε ζθεπή 

Ζ ζθεπή θαηαζθεπάδεηαη απφ θχιια HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ 

ηνπο γσλία. Σα θχιια κεηαμχ ηνπο ελψλνληαη κε δχν εηδηθά πιαζηηθά εμαξηήκαηα (γσλίεο) 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ HDPE εληζρπκέλν κε παινλήκαηα. ην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο ζθεπήο 

ηνπνζεηνχληαη δχν ηξίγσλα – κεηψπεο απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm πνπ ζπλδένληαη κε 

θχιια κε επηπιένλ ηέζζεξηο γσλίεο αλά κεηψπε κε ηα θχιια ηεο ζθεπήο. 

Καζηζκαηάθη 

Σν θαζηζκαηάθη απνηειείηαη απφ πάλει HPL πάρνπο 18mm θαη κήθνπο ηέηνην ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη αλάκεζα ζηα ππνζηπιψκαηα ηνπ εμαγσληθνχ πχξγνπ ζε χςνο 350mm απφ ην 

έδαθνο. 
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Κιίκαθα αλφδνπ 

Ζ θιίκαθα αλφδνπ απνηειείηαη απφ δχν πιατλά, επηά ζθαινπάηηα δχν νξζνζηάηεο δχν θνππαζηέο 

θαη δχν πάλει πξνζηαζίαο. Σα πιατλά  θαηαζθεπάδνληαη απφ μχινηεκάρηα δηαζηάζεσλ 1600 x 

190 x 44 mm πεξίπνπ θαη ζηα νπνία ζπγθξαηνχληαη κε εηδηθνχο μχιηλνπο ζπλδέζκνπο νμηάο Φ10 x 

60 mm θαη ηζρπξή θφιια ζαιάζζεο ηα ζθαινπάηηα δηαζηάζεσλ 710 x 145 x 44 mm πεξίπνπ. ηα 

ζθαινπάηηα, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ηνπνζεηνχληαη επί πξνζζέησο μπινηεκάρηα δηαζηάζεσλ 710 x 40 

x 25mm πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή παγηδεχζεσλ. Σελ θιίκαθα ζπκπιεξψλεη ε δηάηαμε πξνζηαζίαο 

πηψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 1176-1:2017. Ζ δηάηαμε απνηειείηαη απφ νξζνζηάηε 

δηαζηάζεσλ 1100 x 95 x 44 mm ν νπνίνο ηνπνζεηείηε θάζεηα θαη εμσηεξηθά ησλ πιατλψλ θαη θέξεη 

νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ηφζν κε ηα πιατλά φζν θαη κε ηελ θνππαζηή θαη ην πάλει πξνζηαζίαο. Ζ 

θνππαζηή θαη ην πάλει θαηαζθεπάδνληαη απφ μπινηεκάρην δηαζηάζεσλ 1620 x 120 x 44 θαη HPL 

δηαζηάζεσλ 1400 x 400 πεξίπνπ, αληίζηνηρα. 

Φξάγκα πξνζηαζίαο 

Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12 mm αληίζηνηρα θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 800x640mm. 

ηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε 

χςνο 85mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ παηαξηνχ. 

Γηαδξαζηηθφ πάλει 

Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12mm αληίζηνηρα θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 800x640mm. 

ηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε 

χςνο 85mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ παηαξηνχ. ηελ επηθάλεηα αθαηξείηε πιηθφ ζε κνξθή 

θακππινεηδείο  «δηαδξνκήο» (δχν δηαδξνκέο) κέζα ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθηλήζεη 

«αθαηξεηηθά» ηα εθάζηνηε θηλνχκελα ζηνηρεία. Όια ηα «αλνίγκαηα» πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 1176 

χζηεκα ηζνπιήζξαο 

Απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε 

βάζε.  

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (GLASS FIBRE 

RAINFORCED POLYESTER) πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη 

θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. ην 

θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο 

ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά 

αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ 

Φ27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε 

πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα.  

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  

ζηελ ηζνπιήζξα. 
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4. ύλζεην κε ηζνπιήζξα, αλαξξηρήζεηο θαη γέθπξα 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 3250mm 

Μήθνο: 4350mm 

Πιάηνο: 3800mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μήθνο: 7850mm 

Πιάηνο: 6800mm 

Ύςνο πηψζεο: 1200mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  12 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: 3-12 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Σν ζχλζεην απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάγσλνπο ηζνυςείο πχξγνπο, o έλαο κε ζθεπή θαη κπαιθφλη, 

κε ηηο πιαηθφξκεο λα ζπλδένληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ζε χςνο h=1,20m απφ ην έδαθνο. Οη δχν 

πχξγνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θακπχιε γέθπξα κε δάπεδν απφ δίρηπ ζρνηληψλ. 

ηνπο πχξγνπο πξνζαξκφδνληαη επηπιένλ νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

 ζχζηεκα ηζνπιήζξαο γηα παηάξη χςνπο 1200mm 

 θακπχιε κεηαιιηθή αλάβαζε 

 θακπχιε αλάβαζε κε ζπξκαηφζρνηλα 

 θεθιηκέλε αλαξξίρεζε κε ρνχθηεο 

 ζηχινο ππξνζβέζηε 

 

Ο ζθειεηφο ηεο θαηαζθεπήο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) μχιηλα ππνζηπιψκαηα, δηαηνκήο 90x90mm, 

απφ πνιπθνιιεηή εκπνηηζκέλε μπιεία, ρσξίο ππξήλα, αλζεθηηθά ζην λεξφ θαη ηελ πγξαζία. Σα 

ππνζηπιψκαηα ζην άλσ άθξν ηνπο θέξνπλ πξνζηαηεπηηθέο ηάπεο πνιπακηδίνπ, ελψ ηα αλνμείδσηα 

αγθχξηα πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην θάησ άθξν ηνπο, παθηψλνπλ ηελ θαηαζθεπή ζην έδαθνο 

πξνζηαηεχνληαο ηελ παξάιιεια απφ ηελ άκεζε επαθή κε ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο.  

Ζ είζνδνο ζηνλ αζθεπή πχξγν ηνπ ζπλζέηνπ πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ηελ θακπχιε αλάβαζε κε 

ζπξκαηφζρνηλα είηε απφ ηελ θεθιηκέλε αλαξξίρεζε. Δπηπιένλ ζπλδένληαη ζηνλ αζθεπή πχξγν 

έλαο ζηχινο ππξνζβέζηε, ελψ ζηελ απέλαληη πιεπξά ζπλδέεηαη ε γέθπξα πνπ ελψλεη ηνπο δχν 

πχξγνπο.  
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Ζ αλάβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ πχξγνπ κε ζθεπή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ζπλδεδεκέλεο θακπχιεο κεηαιιηθήο αλάβαζεο.  Γεμηά θαηά ηε θνξά αλάβαζεο ε πιεπξά θέξεη 

κπαιθνλάθη απφ δηάηξεηε ιακαξίλα, ελψ επζεία απφ ηελ αλάβαζε ζπλδέεηαη ε ηζνπιήζξα ηνπ 

ζπλζέηνπ 

Πχξγνη: 

Οη πχξγνη απνηεινχληαη απφ ηα μχιηλα ππνζηπιψκαηα θαη ηεηξάγσλα παηάξηα απφ αληηνιηζζεηηθφ 

HPL, πάρνπο 10mm.  Ο έλαο θέξεη  ζηέγε πνπ απνηειείηαη απφ δχν θνκκάηηα πάλει ζρήκαηνο 

«Λ», απφ HDPE πάρνπο 15mm, πνπ  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζηελ θνξπθή θαη έλα θακπχιν 

δηάηξεην κεηαιιηθφ κπαιθφλη θαηαζθεπαζκέλν απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, κε ειεθηξνζηαηηθή 

βαθή πνχδξαο θαη πνιπεζηεξηθή κπνγηά QUALICOAT.  

Κακπχιε γέθπξα κε δάπεδν απφ ζρνηληά 

Ζ θακπχιε γέθπξα ελψλεη ηα παηάξηα ησλ δχν πχξγσλ, ρσξίο πςνκεηξηθή δηαθνξά. Απνηειείηαη 

απφ ην πάησκα ηεο γέθπξαο θαη ηα πιατλά πξνζηαηεπηηθά εθαηέξσζελ. 

Σν δάπεδν απνηειείηαη απφ δχν πιέγκαηα κε ζπξκαηφζρνηλα δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ζσιήλα πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θνίινπ ηκήκαηνο ζην ςειφηεξν ζεκείν 

Σα πιατλά πξνζηαηεπηηθά απνηεινχληαη απφ ηηο θαηά κήθνο ηξαβέξζεο θαη ηα θάζεηα ζηνηρεία. Όια 

ηα ζηνηρεία ησλ πιατλψλ απνηεινχληαη απφ έγρξσκν HPL πάρνπο 13mm πάρνπο, αλζεθηηθά 

αλζεθηηθά ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ειηαθή αθηηλνβνιία θαη κε κεγάιε αληνρή ζηε 

ρξσκαηηθή αιινίσζε 

Σζνπιήζξα: 

Ζ ηζνπιήζξα είλαη επζεία σο πξνο ηελ θάηνςε, θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ράιπβα (ηχπνπ 

AISI 304) ή GFRP θαη πξνζαξκφδεηαη ζε παηάξη χςνπο 1200m. Σα πιατλά είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ HDPE.  

Ζ έμνδνο ηεο ηζνπιήζξαο απνηειείηαη απφ δχν πιατλά πάλει επίζεο απφ HDPE πάρνπο 15mm.  

Σα ππνζηπιψκαηα ζηελ πιεπξά ζχλδεζεο ηεο ηζνπιήζξαο θαη ζε θαηάιιειν χςνο, ελψλνληαη κε 

νξηδφληηα κεηαιιηθή ξάβδν πνπ αλαγθάδεη ην ρξήζηε λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε γηα λα μεθηλήζεη 

ηελ νιίζζεζε. 

Κακπχιε αλάβαζε κε ζπξκαηφζρνηλα: 

Ζ θακπχιε κεηαιιηθή αλαξξίρεζε αλάβαζεο  νδεγεί ζην παηάξη πχξγνπ χςνπο 1200mm ηνπ 

αζθεπνχο πχξγνπ. Ο ζθειεηφο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιειεο θακπχιεο ζσιήλεο δηαηνκήο 

Φ34mm πεξίπνπ, πνπ ην θάησ άθξν ηνπο παθηψλεηαη ζην έδαθνο θαη ην πάλσ βηδψλεηαη ζηα 

ππνζηπιψκαηα, θαη 2 νξηδφληηεο ζσιήλεο πνπ νινθιεξψλνπλ ην θάδξν γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ 

ζπξκαηφζρνηλνπ. ην πιέγκα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλδεζκνη πνιπακηδίνπ, ελψ 

γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ ζηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλδεζκνη θξάκαηνο αινπκηλίνπ. 
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Σα ζρνηληά ηνπ πιέγκαηνο θαηαζθεπάδνληαη απφ εμάθισλα, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα ζχξκαηα/ 

θαιψδηα. Κάζε θιψλνο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο, ραιχβδηλα ζχξκαηα (θαιψδηα) θαη πεξηηπιίζζεηαη 

απφ πεξίβιεκα λήκαηνο πνιπακίδηνπ, ην νπνίν ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο. Σα ζπξκαηφζρνηλα εληζρχνληαη απφ ππξήλα ελφο ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο/ θαισδίνπ 

θαη δηαζέηνπλ δηάκεηξν πεξίπνπ Ø16 mm.  

H ζχλδεζε ησλ ζρνηληψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιέγκαηνο γίλεηαη κε ζπλδέζκνπο πνιπακηδίνπ 

ελψ ε ζχλδεζε ζηνπ πιέγκαηνο κε ην ζθειεηφ ηνπ θνξέα αλάξηεζεο, επηηπγράλεηαη κέζσ 

ζπλδέζκσλ αινπκηλίνπ. 

Γηα ηελ βνήζεηα αλάβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηελ πιαηθφξκα, ζηα ππνζηπιψκαηα ζχλδεζεο θαη ζε 

θαηάιιειν χςνο, βηδψλνληαη πάλει απφ HDPE πάρνπο 15mm σο ρεηξνιαβέο 

ηχινο ππξνζβέζηε: 

Ο ζηχινο ππξνζβέζηε απνηειείηαη απφ κία θαηαθφξπθε παθησκέλε ζην έδαθνο αλνμείδσηε 

ζσιήλα AISI304, δηαηνκήο 35mm πεξίπνπ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζην άλσ ηκήκα ηεο ζε 

θακππισκέλε εκηθπθιηθνχ ζρήκαηνο ζσιήλα θαη ζπλδέεηαη ζηελ νξηδφληηα ξάβδν πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηα ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ. Γηα ηελ βνήζεηα ησλ ρξεζηψλ, ζηα ππνζηπιψκαηα ζχλδεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζε θαηάιιειν χςνο, βηδψλνληαη πάλει απφ HDPE πάρνπο 15mm σο 

ρεηξνιαβέο 

Κεθιηκέλε  αλαξξίρεζε κε ρνχθηεο: 

Ο θεθιηκέλνο, επίπεδνο ηνίρνο αλαξξίρεζεο κε ρνχθηεο ζηεξίδεηαη θαηάιιεια αλάκεζα ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηνπ ζπλζέηνπ θαη νδεγεί απφ ην έδαθνο ζην παηάξη κε χςνο 1200mm. 

Καηαζθεπάδεηαη απφ αληηνιηζζεηηθφ πάλει HPL πάρνπο 10mm πεξίπνπ. Χο βνεζήκαηα αλάβαζεο 

θέξεη έγρξσκεο ρνχθηεο απφ ζπλζεηηθή πνιπεζηεξηθή ξεηίλε.  

Σν πιατλφ θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη εθαηέξσζελ ηνπ πάλει κε ηελ θαηαθφξπθν, θαιχπηεηαη κε 

εγράξαθηα, έγρξσκα πάλει HPL 13mm. 

Γηα ηελ βνήζεηα ησλ ρξεζηψλ, ζηα ππνζηπιψκαηα ζχλδεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζε 

θαηάιιειν χςνο, βηδψλνληαη πάλει απφ HDPE πάρνπο 15mm σο ρεηξνιαβέο 

 

Κακπχιε κεηαιιηθή αλάβαζε 

Ζ θαηαζθεπή (δηαζηάζεσλ ζε θάηνςε 1570x870mm πεξίπνπ) απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο 

θακπχινπο αλνμείδσηνπο ζσιήλεο ηχπνπ AISI 304 πνπ μεθηλάλε απφ ην επίπεδν ηνπ παηαξηνχ θαη 

θαηαιήγνπλ λα παθηψλνληαη ζην έδαθνο, ελψ πέληε άιινη θακπχινη αλνμείδσηνη ζσιήλεο 

ιεηηνπξγνχλ σο παηήκαηα γηα ηελ αλάβαζε θαη ζπγθνιινχληαη ζηνπο παξάιιεινπο θνξείο. ην 

επίπεδν ηνπ παηαξηνχ θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο παξαθείκελεο μχιηλεο δνθνχο ππάξρνπλ δχν 

πιατλά πάλει απφ HDPE πάρνπο 15mm ζε θαηάιιειν χςνο  ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο ρεηξνιαβέο 

γηα ηε βνήζεηα αλάβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 
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5. ύλζεην πςειήο αληνρήο 'Εμνρή' 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 3650mm 

Μήθνο: 4100mm 

Πιάηνο: 3250mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μήθνο: 7650mm 

Πιάηνο: 6250mm 

Ύςνο πηψζεο: 1250mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  4 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Ναη 

 

Σν φξγαλν είλαη θαηάιιειν γηα ζπκκεηνρή παηδηψλ φισλ ησλ δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ. Σν ζχλζεην 

απνηειείηαη απφ έλαλ εμαγσληθφ πχξγν πνπ ζπλδπάδεηαη πεξηκεηξηθά θαη θεληξηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο αλάβαζεο-θαηάβαζεο, αλαξξίρεζεο θαη ηζνξξνπίαο θαη νιίζζεζεο. Έρεη ζέκα 

ηελθχζε, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κνξθή ησλ πάλει ηεο θαηαζθεπήο. 

πγθεθξηκέλα νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πχξγνπ είλαη: 

 ζχζηεκα ηζνπιήζξαο κε ζέκα “καξγαξίηα” 

 αλάβαζε κε ιαβέο “θάκπηα” 

 κεηαιιηθή αλάβαζε κε δαθηπιίνπο 

 θαηαθφξπθε αλεκφζθαια 

 θαηαθφξπθν “ηνχλει” απφ ζπξκαηφζρνηλν πνπ ηνπνζεηείηαη θεληξηθά ηνπ παηψκαηνο ηνπ 

πχξγνπ θαη νδεγεί ζην επίπεδν απηνχ κέζσ θπθιηθήο νπήο 

 δηαδξαζηηθφ πάλει κε ζέκα ηε θχζε 

Οη πιεπξέο πνπ δε ζπλδένληαη κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα θαιχπηνληαη κε θαηαθφξπθα πάλει 

πξνζηαζίαο πηψζεο απφ HPL, πάρνπο 12mm, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θέξεη δηαθνζκεηηθέο νπέο 

πνπ επηηξέπεη ηε ζέαζε απφ θαη πξνο ην παηρλίδη θαη ην άιιν θέξεη θπθιηθφ άλνηγκα, ην νπνίν 

θαιχπηεηαη κε πιεμηγθιάο κε εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ300mm. Αληίζηνηρα ε επηζηέγαζε ηνπ πχξγνπ 

είλαη ζεκαηηθή παξαπέκπνληαο ζε “δέληξν”. 

Ο θαηαθφξπθνο ζθειεηφο ηεο θαηαζθεπήο θαηαζθεπάδεηαη απφ θνιψλεο εμαγσληθήο δηαηνκήο 

κηθηήο ζχλζεζεο. πγθεθξηκέλα θάζε θνιψλα απνηειείηαη απφ έλα ζηδεξνζσιήλα δηαηνκήο Φ88,9 

πάρνπο 3mm γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ πνπ θέξεη επηθάιπςε απφ πςειήο ππθλφηεηαο 

πνιπαηζπιέλην (HDPE). Ζ πξφζθπζε ηεο επηθάιπςεο πάρνπο 5mm ζην ζηδεξνζσιήλα γίλεηαη 

εξγνζηαζηαθά κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκήο δηέιαζεο. Ζ επηπιένλ επηθάιπςε απφ HDPE δίλεη ην ηειηθφ 

ζρήκα εμαγσληθήο δηαηνκήο ζηελ θνιψλα. Οη θνιψλεο θαιχπηνληαη ζηελ θνξπθή ηνπο κε εηδηθά 

θαπάθηα πνιπακηδίνπ. Ζ ηειηθή δηαηνκή ηεο θνιψλαο είλαη εμαγσληθή δηαζηάζεσλ 115x115mm θαη 





 

Σελίδα 77 

πιεπξά εμαγψλνπ πεξίπνπ 58mm ελψ ζηεξεψλνληαη κε βίδεο Μ10 x 140 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

κεηαιιηθφ ηεκάρην ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. Σν παηάξη ηνπ 

πχξγνπ απνηειείηαη απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL, πάρνπο 14mm, ην νπνία ζηεξίδεηαη θαηάιιεια ζε 

ζχζηεκα απφ κεηαιιηθέο ηξαβέξζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θνιψλεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Ζ επηζηέγαζε ηνπ πχξγνπ πνπ έρεη ηε κνξθή “δέληξνπ” απνηειείηαη απφ 3 πάλει απφ HPL πάρνπο 

12mm ζρήκαηνο θχιισλ. Σα πάλει ζπλδένληαη ζην άλσ άθξν ηνπο θεληξηθά θαη ζην θάησ άθξν 

ηνπο ζε νξηδφληηεο κεηαιιηθέο ζσιήλεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη αλάκεζα ζηηο θνιψλεο ηεο 

θαηαζθεπήο. 

χζηεκα ηζνπιήζξαο 

Απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε 

βάζε.  

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (GLASS FIBRE 

RAINFORCED POLYESTER) πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη 

θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πάλει HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο “καξγαξίηαο” θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 

12mm. ην άλσ κέξνο, ζε θαηάιιειν χςνο απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ 

κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο 

θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ 

ηζνπιήζξα.  

Αλάβαζε κε ιαβέο “θάκπηα” 

Ζ αλάβαζε απνηειείηαη απφ ηξία πάλει HPL, πάρνπο 18mm, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ κηα θάκπηα. Σα 

πάλει ζπλδένληαη κε ην παηάξη ηνπ πχξγνπ απφ ηελ πιεπξά πνπ είλαη ην θεθάιη ηεο θάκπηαο θαη 

ζηεξεψλνληαη ζην έδαθνο κε κεηαιιηθή βάζε. Καηά κήθνο ηνπ ηφμνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια 

ζεκεία ρεηξνιαβέο-πνδνιαβέο πνιπακηδίνπ πνπ βνεζνχλ ην παηδί θαηά ηελ αλάβαζε ζηνλ πχξγν. 

ην ζεκείν ηεο εηζφδνπ ζην παηάξη θαη ζε θαηάιιειν χςνο απφ απηφ ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθή-

ζσιήλα ιαβή πνπ εμππεξεηεί ζηελ αζθαιή είζνδν ηνπ παηδηνχ ζηνλ πχξγν. 

Μεηαιιηθή αλάβαζε κε δαθηπιίνπο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ θακπχιε κεηαιιηθή ζσιήλα Φ42,4mm πεξίπνπ ε νπνία 

παθηψλεηαη ζην έλα άθξν ηεο εληφο ηνπ εδάθνπο θαη ζην άιιν ζπλδέεηαη κε ην παηάξη ηνπ πχξγνπ. 

Δθαηέξσζελ ησλ πιεπξψλ ηεο ζσιήλαο ππάξρνπλ θακπχιεο ζσιήλεο-δαθηχιηνη Φ33,7mm πνπ 

εμππεξεηνχλ ζηελ αλάβαζε ζηνλ πχξγν. ην ζεκείν ηεο εηζφδνπ ζην παηάξη θαη ζε θαηάιιειν 

χςνο απφ απηφ ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθή-ζσιήλα ιαβή πνπ εμππεξεηεί ζηελ αζθαιή είζνδν ηνπ 

παηδηνχ ζηνλ πχξγν. 

Καηαθφξπθε αλεκφζθαια 

Ζ θαηαθφξπθε αλεκφζθαια απνηειείηαη απφ ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιπεζηέξα, 

πνιπακηδίνπ ή άιινπ αληίζηνηρνπ αλζεθηηθνχ πιαζηηθνχ θαη πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια αλάκεζα 

ζηηο θνιψλεο ηεο θαηαζθεπήο ψζηε λα νδεγεί ην παηδί ζην επίπεδν ηνπ παηαξηνχ. ην ζεκείν ηεο 

εηζφδνπ ζην παηάξη ηνπνζεηνχληαη δεμηά θαη αξηζηεξά 2 πάλει HPL, πάρνπο 12mm, αθήλνληαο 

θαηάιιειν άλνηγκα κεηαμχ ηνπ γηα λα επηηπγράλεηαη ε πξφζβαζε ζην παηάξη θαη θέξνπλ εγθνπέο 

γηα λα ηελ δηεπθνιχλνπλ.  
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Καηαθφξπθν ηνχλει-ζπξκαηφζρνηλα 

Σν θαηαθφξπθν ηνχλει θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιπεζηέξα, 

πνιπακηδίνπ ή άιινπ αληίζηνηρνπ αλζεθηηθνχ πιαζηηθνχ. Απνηειείηαη απφ ηξεηο νξηδφληηεο 

δαθηπιίνπο πνπ ζπλδένληαη κε θαηαθφξπθα ζπξκαηφζρνηλα πνπ θαηαιήγνπλ θεληξηθά ζην παηάξη 

ηνπ πχξγνπ. ην ζεκείν εηζφδνπ ην παηάξη θέξεη νπή δηακέηξνπ πεξίπνπ 500mm γηα ηελ είζνδν 

ηνπ παηδηνχ ζηνλ πχξγν. 

Γηαδξαζηηθφ πάλει 

Σν δηαδξαζηηθφ πάλει απφ HPL, πάρνπο 12mm, έρεη ζέκα ηε θχζε θαη θέξεη εγθνπέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ έλαλ ιαβχξηλζν-δηαδξνκή, ζηνλ νπνίν κεηαθηλνχληαη ελζσκαησκέλα πάλει HPL κε 

ζρεηηθή κνξθή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα ηα ηαηξηάδεη κε ην αληίζηνηρν ζρέδην πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην πάλει. 

 

6. Κνύληα 3ζέζηα κηθηή μύιηλε 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2450mm 

Μήθνο: 4750mm 

Πιάηνο: 1600mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 4750mm 

Πιάηνο:  7000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1300mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  3 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα έμη ππνζηπισκάησλ 

ππφ γσλία θαη θαζίζκαηα (2) παηδηψλ θαη (1) λεπίσλ. Σν φξγαλν είλαη θαηάιιειν γηα ζπκκεηνρή 

παηδηψλ φισλ ησλ δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ.  

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 3mm.  Σα έμη ππνζηπιψκαηα 

θαηαζθεπάδνληαη απφ δνθνχο δηαηνκήο 95 x 95mm ελψ ζηεξεψλνληαη κε βίδεο Μ10 x 140 ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ ηεκάρην ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ 

κπνπινληψλ. Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. 

Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά παλέια απφ HPL 8mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ 

νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή 

δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην 
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ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ 

αιπζίδεο (DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα δχν θαζίζκαηα. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ 

κεηαιιηθψλ βάζεσλ. 

Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο 

απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο αλάκεζα ζην μχιν θαη ζην κέηαιιν. πλνιηθά ε θαηαζθεπή 

είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σν θάζηζκα παηδηψλ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαη θαηαζθεπάδεηαη 

απφ ιάκα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ 

θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

Σν θάζηζκα λεπίσλ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαη θαηαζθεπάδεηαη 

απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη θέξεη πεξηκεηξηθά θισβφ 

επελδεδπκέλν κε πνιπνπξεζάλε, γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

 

7. Κνύληα 2ζέζηα παίδσλ μύιηλε 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2450mm 

Μήθνο: 2900mm 

Πιάηνο: 1600mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3000mm 

Πιάηνο:  7000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1300mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα ηεζζάξσλ 

ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία θαη δχν θαζίζκαηα παηδηψλ. Σν φξγαλν είλαη θαηάιιειν γηα ζπκκεηνρή 

παηδηψλ φισλ ησλ δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ.  

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 3mm.  Σα ηέζζεξα 

ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ δνθνχο δηαηνκήο 95 x 95mm ελψ ζηεξεψλνληαη κε βίδεο 

Μ10 x 140 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ ηεκάρην ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο δηακέζσ ηεζζάξσλ 

κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα 
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εξγνζηαζηαθά. Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά παλέια απφ HPL 8mm αξηζηεξά 

θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή 

δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην 

ξνπιεκάλ.  Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ 

αιπζίδεο (DIN 766) γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ πνπ απνιήγνπλ ζηα δχν θαζίζκαηα. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ 

κεηαιιηθψλ βάζεσλ. 

Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο 

απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο αλάκεζα ζην μχιν θαη ζην κέηαιιν. πλνιηθά ε θαηαζθεπή 

είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Σν θάζηζκα παηδηψλ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαη θαηαζθεπάδεηαη 

απφ ιάκα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ 

θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

 

8. Σξακπάια 2ζέζηα μύιηλε 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 720mm 

Μήθνο: 2450mm 

Πιάηνο: 250mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 4450mm 

Πιάηνο:  2250mm 

Ύςνο πηψζεο: 800mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ θηλεηφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχλζεηε βάζε. Σν φξγαλν 

είλαη θαηάιιειν γηα ζπκκεηνρή παηδηψλ φισλ ησλ δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ. Ο θχξηνο άμνλαο 

θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ δηαηνκήο 95 x 95mm θαη κήθνπο 2400mm. ηα άθξα ηνπ, ζην θάησ 

κέξνο, θέξεη θνκκάηηα ειαζηηθνχ, πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαηά ηελ 

επαθή κε ην έδαθνο. 

Ζ βάζε θαηαζθεπάδεηαη απφ θνηινδνθφ δηαηνκήο 100x100mm θαη κεηαιιηθά ειάζκαηα πάρνπο 

8mm πνπ θέξνπλ νπέο γηα ηελ έδξαζε ηνπ άμνλα θίλεζεο. Ο άμνλαο ηεο βάζεο θαηαζθεπάδεηαη 
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απφ καζίθ ζηξφγγπιν αηζάιη δηακέηξνπ 12mm. Ζ φιε θίλεζε επηηπγράλεηαη δηακέζσ θνπδηλέησλ 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αινπκηλνχρν κπξνχληδν, θξάκα ηνπ νπνίνπ νη κεραληθέο ηδηφηεηεο είλαη 

εμαηξεηηθέο. 

Ο θχξηνο άμνλαο ηεο ηξακπάιαο θέξεη ζηα δχν άθξα ηνπ μχιηλν θάζηζκα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο 

πάρνπο 20mm. Γηα ηελ ζηήξημε ησλ ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε ηνπνζεηείηαη εηδηθφ ηεκάρην 

θαηαζθεπαζκέλν απφ (HPL) πάρνπο 18mm ζηνλ θνξέα ηεο ηξακπάιαο ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε 

εγθνπή πνπ ππάξρεη ζηελ θνιψλα. Σν ηεκάρην επίζεο θέξεη εθαηέξσζελ ρεηξνιαβέο 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ εηδηθφ πιαζηηθφ (πνιπακίδην). 

9. Σξακπάια 2ζέζηα κεηαιιηθή 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 700mm 

Μήθνο: 2750mm 

Πιάηνο: 500mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 4750mm 

Πιάηνο:  2500mm 

Ύςνο πηψζεο: 800mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχλζεηε βάζε. Σν φξγαλν 

είλαη θαηάιιειν γηα ζπκκεηνρή παηδηψλ φισλ ησλ δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ.  

Ο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ60.3mm (t = 3mm) θαη κήθνπο 2600mm. ηηο άθξεο ηνπ 

θνξέα εθαηέξσζελ ζπγθνιινχληαη κεηαιιηθά ραιπβδνειάζκαηα ζηα νπνία θαη ζπγθξαηείηαη ην 

θάζηζκα ηεο ηξακπάιαο. Μπξνζηά ζηα θαζίζκαηα ζπγθνιινχληαη ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 4mm 

κνξθήο «θηεξνχ» ζηα νπνία θαη ηνπνζεηνχληαη νη ρεηξνιαβέο ηεο ηξακπάιαο. ην ζεκείν θάησ 

απφ ηα θαζίζκαηα ηνπνζεηνχληαη θπθιηθά ηεκάρηα απφ θανπηζνχθ ηα νπνία θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απαηηνχκελε απφζηαζε θαηά ΔΝ 1176 κε ην έδαθνο. ην θέληξν ηνπ θνξέα ζπγθνιιάηαη κεηαιιηθή 

δηάηαμε θνπδηλέηνπ κε ππνδνρή γηα δχν ξνπιεκάλ. 

Ζ βάζε θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ60.3mm (t = 3mm) θαη έρεη ζρήκα εκηθπθιηθφ. ηελ θνξπθή 

ηεο θακπχιεο ζπγθνιινχληαη κεηαιιηθά ηεκάρηα πάρνπο 6mm κε νπέο Φ17mm απφ ηηο νπνίεο 

δηαπεξλά ν άμνλαο θίλεζεο δηακέζσ ησλ δχν ξνπιεκάλ. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα. 
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10. Παηρλίδη ηζνξξνπίαο 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 1200mm 

Μήθνο: 3100mm 

Πιάηνο: 300mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 6100mm 

Πιάηνο:  3300mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1-8 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Σν παηρλίδη απνηειείηαη απφ:  

 έλα ζθειεηφ 

 ηέζζεξα παηήκαηα κε αιπζίδεο 

Ο ζθειεηφο ζρήκαηνο «Π» θακππισκέλνπ ζηηο άθξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα 

Φ50mm,  αλνμείδσηνο (ηχπνπ AISI 304) θαη απφιπηα αλζεθηηθφο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σα παηήκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπαηζπιέλην κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο ρχηεπζεο, είλαη 

θακππιφκνξθα θαη έρνπλ δηαζηάζεηο 300x300x150mm πεξίπνπ. Ζ επηθάλεηα είλαη αληηνιηζζεηηθή 

κε γξακκψζεηο ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ζηαζεξά παηήκαηα. 

Σν θακππιφκνξθν πάηεκα βάξνπο 2150gr πεξίπνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ πςειήο ππθλφηεηαο 

πνιπαηζπιέλην (HDPE) εληαίαο θαηαζθεπήο. ην επάλσ κέξνο ηνπ θέξεη εληαίεο κε ην ππφινηπν 

ζψκα πξνεμνρέο ππθλήο δηάηαμεο πξνζδίδνληαο ηελ αληηνιηζζεξφηεηα πνπ επηβάιιεηαη. Γηα ηελ 

αλάξηεζε ηνπ παηήκαηνο ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα ραιπβδνειάζκαηα ηθαλνχ πάρνπο 

ηα νπνία θέξνπλ ζηαπξνεηδή κνξθή γηα ηελ εηζρψξεζε ηεο αιπζίδαο πνπ ηα ζπγθξαηεί. Με ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εζνρή επηηπγράλεηαη ε κε ζηξέςε ηεο αιπζίδαο απφ ηελ νπνία ην πάηεκα αλαξηάηαη. 

 

Σν θάζε πάηεκα ζπλδέεηαη κε ηνλ ζθειεηφ θαη ην έδαθνο κέζσ θαηάιιεισλ αιπζίδσλ θαη 

ηνπνζεηείηαη ζε δηαθνξεηηθφ χςνο ψζηε λα θάλεη πην δηαζθεδαζηηθή ηελ πνξεία ηνπ ρξήζηε ζην 

φξγαλν. 
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11. Παηρλίδη ειαηεξίνπ ξηλόθεξνο 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 880mm 

Μήθνο: 910mm 

Πιάηνο: 300mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3550mm 

Πιάηνο:  2300mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ, απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο απνηειείηαη απφ έλα θχιιν HPL ή HDPE πάρνπο πεξίπνπ 15mm, ζε ζρήκα 

„δεηλνζαχξνπ‟. Όιεο νη γσλίεο ηνπ ζεκαηηθνχ πάλει είλαη ζηξνγγπιεκκέλεο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ1176 πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. Σν πάλει „ρσξίδεηαη‟ νπηηθά ζε δχν κέξε, 

κπξνζηηλφ θαη πίζσ, θαζψο ζην θέληξν ηνπ πξνζαξκφδεηαη ην θάζηζκα. Σν πάλει θέξεη ζην 

κπξνζηηλφ ηνπ ηκήκα ζην πάλσ κέξνο θαηάιιειεο ρεηξιαβέο πνιπακηδίνπ.  

Σν θάζηζκα ηνπ ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ 2 ηεκάρηα απφ πνιπακίδην ρσξίο ελψζεηο, 

πξνεξρφκελα απφ θαινχπη θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ηα νπνία θνπκπψλνπλ θαηάιιεια κεηαμχ ηνπο. 

Αλάκεζά ηνπο πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια θαη ην πάλει ηνπ θνξέα. Σν ηειηθφ ζρήκα ηνπ θαζίζκαηνο 

είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ψζηε λα ζρεκαηίδεη θακππιφηεηα ζην ζεκείν πνπ θάζεηαη ν 

ρξήζηεο θαη πνδνιαβέο ζην θάησ κπξνζηηλφ ηνπ ηκήκα. ηεξίδεηαη θαηάιιεια πάλσ ζην ειαηήξην 

θαη ην θνξέα αληίζηνηρα.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην δηακέηξνπ 200mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20mm θαη ηελ θαηάιιειε 

βάζε ζηήξημεο ζην έδαθνο (πάθησζε ή βίδσκα).   

 

12. Παηρλίδη ειαηεξίνπ θνξηεγάθη 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 800mm 

Μήθνο: 750mm 

Πιάηνο: 400mm 
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Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3750mm 

Πιάηνο:  3400mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ, απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεια θχιια HPL πάρνπο 12mm ζε ζρήκα θνξηεγνχ. Σα δχν 

θχιια έρνπλ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 325mm. πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηξείο ζσιήλεο 

Φ26,9mm, πνπ ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρα σο ρεηξνιαβή αλαβνιέαο θαη απνζηάηεο.  

Αλάκεζα ζηα δχν θνκκάηηα ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL δηαζηάζεσλ 325 x 300 x 

12mm. Σν θάζηζκα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ιάκα πάρνπο 3mm θαη δηαηνκήο 320 x 280mm. Ζ ιάκα κε 

ην θάζηζκα θαη ην θνξέα, βηδψλεηαη ζηέξεα ζην ειαηήξην ηεο βάζεο, κέζσ ηνπ άλσ θαπαθηνχ 

ζχζθημεο.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400mm, δηακέηξνπ 200mm θαη πάρνπο 20mm, δχν 

κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο 

ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί 

πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδψλεηαη 

πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζχζθημεο.   

 

 

13. Παηρλίδη ειαηεξίνπ αινγάθη 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 860mm 

Μήθνο: 820mm 

Πιάηνο: 300mm 
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Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3450mm 

Πιάηνο:  2300mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ, απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο απνηειείηαη απφ έλα θχιιν HPL ή HDPE πάρνπο πεξίπνπ 15mm, ζε ζρήκα „αιφγνπ‟. 

Όιεο νη γσλίεο ηνπ ζεκαηηθνχ πάλει είλαη ζηξνγγπιεκκέλεο ζχκθλσα κε ην πξφηππν ΔΝ1176 

πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. Σν πάλει „ρσξίδεηαη‟ νπηηθά ζε δχν κέξε, κπξνζηηλφ θαη πίζσ, 

θαζψο ζην θέληξν ηνπ πξνζαξκφδεηαη ην θάζηζκα. Σν πάλει θέξεη ζην κπξνζηηλφ ηνπ ηκήκα ζην 

πάλσ κέξνο θαηάιιειεο ρεηξιαβέο πνιπακηδίνπ.  

Σν θάζηζκα ηνπ ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ 2 ηεκάρηα απφ πνιπακίδην ρσξίο ελψζεηο, 

πξνεξρφκελα απφ θαινχπη θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ηα νπνία θνπκπψλνπλ θαηάιιεια κεηαμχ ηνπο. 

Αλάκεζά ηνπο πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια θαη ην πάλει ηνπ θνξέα. Σν ηειηθφ ζρήκα ηνπ θαζίζκαηνο 

είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ψζηε λα ζρεκαηίδεη θακππιφηεηα ζην ζεκείν πνπ θάζεηαη ν 

ρξήζηεο θαη πνδνιαβέο ζην θάησ κπξνζηηλφ ηνπ ηκήκα. ηεξίδεηαη θαηάιιεια πάλσ ζην ειαηήξην 

θαη ην θνξέα αληίζηνηρα.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην δηακέηξνπ 200mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20mm θαη ηελ θαηάιιειε 

βάζε ζηήξημεο ζην έδαθνο (πάθησζε ή βίδσκα).   

 

14. Παηρλίδη ειαηεξίνπ απηνθηλεηάθη 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 820mm 

Μήθνο: 1050mm 

Πιάηνο: 400mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 4050mm 

Πιάηνο:  3400mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 
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Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Ναη 

 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ, απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεια θχιια θαη έλα ππφ θιίζε (πιάηε θαζίζκαηνο) 

θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL πάρνπο 12mm, πνπ ζρεκαηίδνπλ κηθξφ 'απηνθίλεην'. Σα παξάιιεια 

θχιια έρνπλ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 320 mm. πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δχν 

ζσιήλεο Φ30mm, πνπ ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρα σο ρεηξνιαβή θαη αλαβνιέαο. Σελ θαηαζθεπή 

νινθιεξψλεη θχιιν ιακαξίλαο πάρνπο 2mm πνπ πξνζαξκφδεηαη αλάκεζα ζηα παξάιιεια θχιια 

ηνπ θνξέα θαη ηηο δχν ζσιήλεο (ρεηξνιαβή αλαβνιέαο) θαη αλαπαξηζηά ην 'θαπφ' ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Σν θχιιν ηεο ιακαξίλαο είλαη βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά. 

Αλάκεζα ζηα δχν θνκκάηηα ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα 

δηαζηάζεσλ 370 x 300 x 20 mm. Σν θάζηζκα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ιάκα πάρνπο 3 mm θαη δηαηνκήο 

365 x 280 mm. Ζ ιάκα κε ην θάζηζκα θαη ην θνξέα, βηδψλεηαη ζηέξεα ζην ειαηήξην ηεο βάζεο, 

κέζσ ηνπ άλσ θαπαθηνχ ζχζθημεο.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, 

δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα 

αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα 

ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην 

ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζχζθημεο.   

 

15. Παηρλίδη ειαηεξίνπ παζραιίηζα 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 850mm 

Μήθνο: 800mm 

Πιάηνο: 400mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3800mm 

Πιάηνο:  3400mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 





 

Σελίδα 87 

 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ, απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεια θχιια HPL πάρνπο 12mm ζε ζρήκα παζραιίηζαο. Σα 

δχν θχιια έρνπλ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 325mm. πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζσιήλεο 

Φ21mm, πνπ ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρα σο ρεηξνιαβή θαη αλαβνιέαο.  

Αλάκεζα ζηα δχν θνκκάηηα ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο, δηαζηάζεσλ 

325 x 300 x 15 mm. Έρεη ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιειφγξακκνπ, ελψ ζηηο δχν κηθξέο πιεπξέο 

ηνπ ζρεκαηίδεη εκηθχθιηα. Σν θάζηζκα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ιάκα πάρνπο 3mm θαη δηαηνκήο 320 x 

280mm. Ζ ιάκα κε ην θάζηζκα θαη ην θνξέα, βηδψλεηαη ζηέξεα ζην ειαηήξην ηεο βάζεο, κέζσ ηνπ 

άλσ θαπαθηνχ ζχζθημεο.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο 20 mm, δχν 

κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο 

ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί 

πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδψλεηαη 

πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζχζθημεο.   

 

16. 4Θέζην παηρλίδη ειαηεξίνπ 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 540mm 

Μήθνο: 1000mm 

Πιάηνο: 1000mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 1000mm 

Πιάηνο:  1000mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 4 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα:≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ θνξέα θαη βάζε. 
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Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 18 mm κε ζρήκα ινπινπδηνχ. Σν ζρήκα είλαη 

δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδεη ηέζζεξα θαζίζκαηα γηα ηέζζεξα παηδηά.  ην θέληξν 

αθξηβψο ηνπ ινπινπδηνχ ππάξρνπλ ηέζζεξηο πιαζηηθέο θαηαθφξπθεο ρεηξνιαβέο γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ παηδηψλ. ην θέληξν, ν θνξέαο ζπλδέεηαη κε ηε βάζε. Ζ βάζε απνηειείηαη απφ 

ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δχν κεηαιιηθά θαπάθηα 

ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην 

έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε 

ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ 

ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζχζθημεο.   

 

17. Φσηηδόκελν ειαηήξην 'ππγνιακπίδα' 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 800mm 

Μήθνο: 640mm 

Πιάηνο: 400mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3640mm 

Πιάηνο:  3400mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Ζιηθηαθή νκάδα:+3/+6εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Σν παηρλίδη απνηειείηαη απφ θνξέα / θάζηζκα θαη βάζε.  

Ο θνξέαο / θάζηζκα είλαη εληαίνο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο 

(LDPE), ρσξίο εκθαλείο ελψζεηο θαη θνιιήζεηο, ζρεκαηίδνληαο έλα εληαίν νκνηφκνξθν ζψκα θαη 

πξνζαξηάηαη κέζσ θαηάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο ζηε βάζε. Ο θνξέαο / θάζηζκα είλαη δηάηξεηνο ζε 

δχν πιεπξέο ηνπ, ζρεκαηίδνληαο ρεηξνιαβέο γηα ην ρξήζηε κε φπνηα θνξά θαη αλ θάζεηαη ελψ ζηηο 

άιιεο δχν πιεπξέο ηνπ ππάξρνπλ θνηιφηεηεο, θαηάιιειεο γηα ηε ζηήξημε ησλ πνδηψλ. Αλαιφγσο 

κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ ρξήζηε (3+ ή 6+), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεγάιε 

πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο είηε ζαλ πιάηε είηε ζαλ ρεηξνιαβή.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην Φ160mm, δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο θαη πιάθα 

αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο κέζα ζε ηζηκεληνθνλίακα ηθαλνχ 

βάζνπο. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο ζπλδέεηαη πάλσ ζην ειαηήξην ην νπνίν κε ηε ζεηξά 
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ηνπ, βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο. ην χςνο ηνπ εδάθνπο ππάξρεη έλα πιαζηηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ ην νπνίν πεξηβάιιεη ην ειαηήξην θαη πξνζηαηεχεη ην ρξήζηε απφ παγίδεπζε ησλ 

άθξσλ ηνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα γηα ηελ αληνρή ηνπο 

ζηε δηάβξσζε. Σν ειαηήξην είλαη βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

Δζσηεξηθά ν θνξέαο θέξεη ζηνλ ππξήλα ηνπ κία γελλήηξηα θαη έγρξσκνπο ιακπηήξεο ηχπνπ LED. 

Ζ γελλήηξηα ζπιιέγεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα απφ ηελ θίλεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε 

ειεθηξηθή κε ηελ νπνία ηξνθνδνηνχληαη νη ιακπηήξεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ζε θάζε 

ηαιάλησζε ηνπ ρξήζηε λα αλάβνπλ νη ιακπηήξεο δεκηνπξγψληαο έλα νπηηθφ εξέζηζκα γηα ην 

ρξήζηε θαη ηνλ πεξίγπξν ηνπ.  

 

18. Γέθπξα κε αησξνύκελα παηήκαηα 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 1130mm 

Μήθνο: 2700mm 

Πιάηνο: 900mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 5700mm 

Πιάηνο:  3900mm 

Ύςνο πηψζεο: <600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ ζχζηεκα ηεζζάξσλ ππνζηπισκάησλ πνπ ζπλδένληαη αλά δχν κε 

νξηδφληηεο δνθνχο, ζρεκαηίδνληαο δχν παξάιιεια πιαίζηα ζρήκαηνο Π.    

Σα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 95 x 95 x 1150mm. Οη 

νξηδφληηεο δνθνί έρνπλ δηαζηάζεηο 2695 x 95 x 95 mm θαη θέξνπλ αιπζίδεο (DIN 766) 

γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ, αλά 300mm, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε επηά μχιηλα παηήκαηα 

δηαζηάζεσλ 95 x 95 x 760mm, ζε χςνο 400mm απφ ην έδαθνο. Σα άθξα ησλ μχιηλσλ παηεκάησλ 

δηαηξέρνπλ επίζεο δχν αιπζίδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηα ππνζηπιψκαηα. 
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19. Μύινο απηνθηλνύκελνο 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 760mm 

Γηάκεηξνο: 1600mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Γηάκεηξνο: 5600mm 

Ύςνο πηψζεο: ≤ 1000mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 8 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Ο βαζηθφο ζθειεηφο ηεο δηάηαμεο απνηειείηαη απφ νξηδφληην θπθιηθφ άμνλα δηακέηξνπ 1600mm, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ θνηινδνθφ 50x30mm πάρνπο 2,5mm.  ηνλ νξηδφληην θπθιηθφ άμνλα 

ζπλδένληαη έμη αθηίλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ θνηινδνθφ 40 x 20mm, νη νπνίεο ελψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο ζην θέληξν ηνπ θχθινπ ζε εμάγσλε ξνδέια Φ350mm. 

ην θέληξν ηνπ θχθινπ πςψλεηαη θαηαθφξπθνο άμνλαο χςνπο 400mm., ζηα δχν άθξα ηνπ νπνίνπ 

εθαξκφδνληαη δχν θνπδηλέηα κε δχν ξνπιεκάλ (έλα θσληθφ θάησ θαη έλα απιφ άλσ). ηε θνξπθή 

ηνπ ζσιήλα, εθαξκφδεηαη ηηκφλη κχινπ, κε ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη ρεηξνθίλεηα ε φιε θαηαζθεπή. 

Παξάιιεια κε ην βαζηθφ ζθειεηφ θαη ζε χςνο 540mm αληίζηνηρα, ππάξρεη πεξηκεηξηθφο θπθιηθφο 

ζσιήλαο αζθαιείαο. ε χςνο 470mm, δηακνξθψλνληαη αθηηληθέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη θπθιηθφ θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm. Σν δάπεδν ηεο δηάηαμεο 

θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν ηεκάρηα HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 13mm κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ κχινπ εθαξκφδεηαη «πνδηά» απφ πιαθάδ ζαιάζζεο ψζηε λα 

δεκηνπξγείηαη «νκαιή» επηθάλεηα πξνο ηνλ άμνλα γηα ηνπιάρηζηνλ 350mm απφ ηελ εμσηεξηθή 

δηάκεηξν. 

 

20. Δηαδξαζηηθό πάλει ιαβύξηλζνο 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 1150mm 

Μήθνο: 1000mm 

Πιάηνο: 100mm 
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Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 4000mm 

Πιάηνο:  3100mm 

Ύςνο πηψζεο: - 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα:≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Ναη 

 

Σν παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα επηηξέπεη, κε ηηο θαηάιιειεο πξνζβάζεηο θαη δηαηάμεηο 

αζθαινχο ρξήζεο θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ). 

 

Απνηειείηαη απφ: 

• Γχν (2) δνθάξηα 

• Έλα (1) ρξσκαηηζηφ πάλει πνπ πξνζαξκφδεηαη ηνπαηρλίδη 'ιαβχξηλζνο' 

• Γχν (2) κπάξεο κε ελζσκαησκέλεο κπάιεο ιεηηνπξγψληαο σο αξηζκεηήξην 

• Έλα (1) ρξσκαηηζηφ πεξηζηξεθφκελν πάλει θνκκέλν ζε ιέηδεξ ψζηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ λα 

ζρεκαηίδεηαη ιαβχξηλζνο έρνληαο κηα κπίιηα κε απνηέιεζκα λα παηδηά λα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

ην ζσζηφ κνλνπάηη. Σν πάλει ιαβπξίλζνπ θαιχπηεηαη απφ δηάθαλε επηθάλεηα απφ κεζαθξπιηθφ. 

 

Τιηθά θαηαζθεπήο 

Σν έγρξσκν πάλει θαη ην πεξηζηξεθφκελν πάλει θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία ηδηαίηεξα πςειήο 

αληνρήοHPL, θαη πάρνπο 12 θαη 18mm. 

Σα δνθάξηα (95mmx 95mm)θαηαζθεπάδνληαη απφ ζχλζεηε μπιεία, ε νπνία δελ έρεη ππνζηεί 

επεμεξγαζία κε ρξψκην ή αξζεληθφ. Ζ ζχλζεηε μπιεία είλαη πιήξσο ιεηαζκέλε (ρσξίο αγθίδεο), 

ελψ έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα. Σα δνθάξηα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε θζνξά 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

Οη ζσιήλεο θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα δηαηνκήο Φ26,9mm θάηη πνπ εγγπάηαη ηελ 

αληνρή θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Οη ζθαίξεο, ζην εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπαηζπιέλην ή κέηαιιν. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο, θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 

πνιπακπδηθά, αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 
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21. Δηαδξαζηηθό πάλει 'Εμνρή' 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 1000mm 

Μήθνο: 1300mm 

Πιάηνο: 100mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 4300mm 

Πιάηνο:  3100mm 

Ύςνο πηψζεο: - 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα:≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Ναη 

 

Σν φξγαλν έρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο έσο 2 άηνκα. Σν παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε 

λα επηηξέπεη, κε ηηο θαηάιιειεο πξνζβάζεηο θαη δηαηάμεηο αζθαινχο ρξήζεο θαη ηε ζπκκεηνρή 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο.  

 

Απνηειείηαη από: 

• Γχν (2) δνθάξηα ζηήξημεο 95x95mm απφ ζχλζεηε μπιεία, πιήξσο ιεηαζκέλε (ρσξίο αγθίδεο), 

ελψ έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα.  

• Έλα (1) έγρξσκν εθηππσκέλν πάλει HPL 12mm, γεληθψλ δηαζηάζεσλ 1100Υ660mm, κεηαμχ 

ησλ δχν δνθαξηψλ κε ζέκα «έληνκα θαη θχζε». Σν πάλει είλαη θνκκέλν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 

έλαο ιαβχξηλζνο - δηαδξνκή. 

• Έμη (6) ζηξφγγπια, ζεκαηηθά εθηππσκέλα πάλει απφ HPL, θαζέλα απφ ηα νπνία θέξεη ηε κνξθή 

εληφκνπ ή αληίζηνηρν, πνπ είλαη εθηππσκέλα θαη ζην πάλει. Σα εθηππσκέλα απηά πάλει είλαη 

ελζσκαησκέλα ζην πάλει θαη κεηαθηλνχληαη κέζα ζηνλ ιαβχξηλζν δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην 

παηδί λα ηαηξηάδεη ηε κνξθή ζην κεηαθηλνχκελν πάλει κε απηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην κεγάιν 

πάλει. 
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22. Χσξνδηθηύσκα 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 3600mm 

Μήθνο: 9300mm 

Πιάηνο: 9300mm 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 11000mm(ζε άκκν/ρψκα)- 13300(ζε ππνβαζε ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηηθφ δάπεδν) 

Πιάηνο: 11000mm(ζε άκκν/ρψκα)- 13300(ζε ππνβαζε ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηηθφ δάπεδν) 

Ύςνο πηψζεο: ≤600mm 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 27 παηδηά 

Ζιηθηαθή νκάδα: 5-12 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη 

 

Σν ρσξνδηθηχσκα είλαη ζρεδηαζκέλν ζε ζρήκα ππξακίδα-αξάρλε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξηο 

(4) πιεπξέο, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ηα ζρνηληά είλαη ηζνθαηαλεκεκέλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην 

βάξνο ηεο θαηαζθεπήο παξαιακβάλεηαη απφ ηα 4 άθξα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΠΤΛΧΝΑ-ΙΣΟ 

Ο θεληξηθφο ππιψλαο-ηζηφο θαηαζθεπάδεηαη απφ γαιβαληζκέλε κεηαιιηθή ζσιήλα (εληαία θαη ρσξίο 

ζπγθνιιήζεηο), χςνπο: 3,60m πεξίπνπ, δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ Ø147mm θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

3-5 mm. 

 

Σα ρσξνδηθηπψκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα παηρλίδη ζηηο παηδηθέο ραξέο θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ 

εηδηθά επελδπκέλα ζπξκαηφζρνηλα, πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε ε θίλεζε κέζα θαη 

πάλσ ζην παηρλίδη, θαη ε ειαζηηθή θίλεζε ησλ ζρνηληψλ λα απνηξέπεη ηελ πηζαλή παγίδεπζε θαη 

ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ παηδηψλ-ρξεζηψλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, απνθπγήο ηξαπκαηηζκψλ νη ζχλδεζκνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζρνηληά γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ δηθηπψκαηνο 

πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιά. 

 

ΥΟΙΝΙΑ 

Σα ζρνηληά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ Ø18mm, ε νπνία θαη είλαη θαηάιιειε 

γηα ην βάξνο πνπ δχλαηαη λα θέξεη ε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο ρξήζηεο φπσο 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζρνηληψλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί ην ηειηθφ 

ρσξνδηθηχσκα λα έρεη ηελ θαηάιιειε αληνρή ζηε ρξήζε θαη ηα θαηξηθά θαηλφκελα (αληνρή ζηε 

δηάβξσζε). 
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Σν θάζε ζπξκαηφζρνηλν είλαη πνιχθισλν θαη απνηειείηαη απφ ηνλ ππξήλα θαη ηνπο 6 θιψλνπο 

πεξηκεηξηθά απηνχ. Οη θιψλνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζπξκαηφζxνηλν επελδπκέλν κε ίλεο 

πνιπακηδίνπ. Ο ππξήλαο κπνξεί λα είλαη είηε απφ ζπξκαηφζρνηλν είηε απφ πνιπακίδην, αλάινγα 

κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ πνπ παξαιακβάλνπλ ηα ζρνηληά.  

Σα ζπξκαηφζρνηλα έρνπλ πςειή αληίζηαζε θαηά ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο δηάβξσζεο απφ ηα 

θαηξηθά θαηλφκελα. 

 

ΘΔΗ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 

ε επηιεγκέλν ζεκείν θαζ'πςνο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ θαηαθφξπθνπ ηζηνχ πξνζαξκφδεηαη ειαζηηθφ 

ηεκάρην απφ εχθακπην θανπηζνχθ πάρνπο 18mm, ην νπνίν θαιχπηεη άλνηγκα ηεο θαηαζθεπήο, 

απνηξέπνληαο ηελ πηψζε θαη ηαπηφρξνλα εμππεξεηεί σο θαζίζκα- ζέζε ζηάζεο θαη μεθνχξαζεο 

θαηά ην παηρλίδη ζην ρσξνδηθηχσκα, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ζην 

θέληξν ηεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ θαζίζκαηνο κε ηα ζπξκαηφζρνηλα πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιπακηδηθνχο 

ζπλδέζκνπο. 

 

ΑΓΚΤΡΧΗ-ΒΑΗ ΔΝΣΑΣΗΡΔ 

Σν ρσξνδηθηχσκα αγθπξψλεηαη ζην έδαθνο ζε 5 ζεκεία (θεληξηθφο ππιψλαο-ηζηφο θαη 4 άθξα). 

Οη βάζεηο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα γσληαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ 

πνιιαπιέο νπέο-ζεκεία ζχλδεζεο γηα λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ε ηάλπζε θάζε ζρνηληνχ. Ζ θεληξηθή 

βάζε ηνπ ππιψλα-ηζηνχ έρεη ζεκεία ζηήξημεο ψζηε λα κπνξεί λα αγθπξσζεί αζθαιψο ν ππιψλαο 

ζηε βάζε ζθπξνδέκαηνο.  

Σν ρσξνδηθηχσκα ζηεξεψλεηαη ζην έδαθνο ζε δηάθνξα ζεκεία κε ηε βνήζεηα κεηαιιηθψλ 

θιαληδψλ πάρνπο 8 mm. 

Όια ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη πιάθεο αγθχξσζεο ζηεξεψλνληαη ζηηο ηζηκεληέληεο βάζεηο κέζσ κεηαιιηθψλ αγθπξίσλ. Σα 

αγθχξηα απηά ηνπνζεηνχληαη ζην πγξφ ζθπξφδεκα θαη ζηαζεξνπνηείηαη ε ζέζε ηνπο κε ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηζηκέληνπ. 

Οη εληαηήξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα. 

 

ΤΝΓΔΜΟΙ 

Σα ζρνηληά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηνπο ζπλδέζκνπο αινπκηλίνπ. 

Οη αινπκηλέληνη ζχλδεζκνη απνηξέπνπλ ηε κεηαηφπηζε ησλ ζρνηληψλ θαη απνηεινχλ εληαία ζψκαηα 

ρσξίο ζπγθνιιήζεηο. Φέξνπλ εζσηεξηθά 'θαλάιηα' ψζηε λα ηα δηαπεξλνχλ εζσηεξηθά θαη λα 

ζπλδένληαη ζπξκαηφζρνηλα θαη 'ρηαζηί. 

 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

Σν ρσξνδηθηχσκα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν 

ΔΝ 1176-1,11. 

 

 

23. Ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο γηα ύς.πηώζεο ηνπι.1300κκ (ζπκπ.ππνβ.κπεηνύ) 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Μήθνο: 500mm 

Πιάηνο:500mm 

 

Σν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ θαη ζα έρεη ελδεηθηηθφ πάρνο 40-45mm. 

Ζ θάησ ζηξψζε απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ 

ειαζηηθνχ (EPDM). Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζεο κε θφιια 

πνιπνπξεζάλεο. 

Σν πξντφλ ζα δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1 θαη EN1177 ηνπιάρηζηνλ ίζν 

κε 1300mm. 

Σν αλαθεξφκελν πάρνο ηνπ δαπέδνπ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα απμνκεησζεί ψζηε λα θαιχςεη 

ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη θαη αλαθνξηθά κε ην χςνο πηψζεο. Ζ θάζε πιάθα 

έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, κε 

εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. Οη άλσ 

αθκέο είλαη ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά έρεη εγθνπέο απνξξνήο φκβξησλ 

πδάησλ. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ είλαη δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ αζθαιείαο 

γίλεηαη κε πχξνπο, πνπ ζπλδένπλ ηα επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο. 

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ πιηθνχ απφ 

ηελ Τπεξεζία, κε πξνζθφκηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαη φζσλ 

δεηγκάησλ απαηηεζνχλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO9001.  

Σα πιαθίδηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΝ 1176-1:2017 θαη ΔΝ1177:2018 θαη λα θέξνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν πξφηππα, θαζψο θαη έθζεζε απνηειεζκάησλ 

ρεκηθήο αλάιπζεο θαη αλαθνξάο ειέγρνπ θαηά ΔΝ71-3:2019 γηα δείγκα πιαθηδίνπ νηνπδήπνηε 

πάρνπο θαη έθζεζε απνηειεζκάησλ ρεκηθήο αλάιπζεο γηα πεξηεθηηθφηεηα ζε πνιπθπθιηθνχο 

πδξνγνλάλζξαθεο (PAH θαηά REACH EU1907/2006 θαη EU1272//2013) γηα δείγκα πιαθηδίνπ 

νηνπδήπνηε πάρνπο. Σα ειαζηηθά πιαθίδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειε ππφβαζε 

ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν αλάδνρνο.  

Σν δάπεδν αζθαιείαο ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 120-150mm 

πεξίπνπ, ηχπνπ C16/20 κε κνλφ πιέγκα (ηνπνζεηεκέλν ζην κέζνλ ή ζην άλσ κέξνο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο), ρπηνχ επί ηφπνπ. H βάζε πξέπεη λα έρεη θιίζε 1-2%, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ. 

Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια επεμεξγαζκέλε (ιεηαζκέλε), 

έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρψλ αλσκαιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα είλαη εκθαλή ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο ζα γίλεηαη κε 

εηδηθνχο πχξνπο, πνπ ζα ζπλδένπλ ηα επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηε βάζε 

ζθπξνδέκαηνο κε εηδηθή θφιια πνιπνπξεζάλεο θαη κε θαηαλάισζε απηή πνπ πξνηείλεη ν 

θαηαζθεπαζηήο. 

Αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζα πξνεγεζεί εθζθαθή, αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ρψκαηνο, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ε επηζπκεηή ζηάζκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππφβαζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

νξγάλσλ ζε θαηάιιειν ππφβαζξν. 
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24. Ξύιηλε πεξίθξαμε ίζηα ύςνπο 1κ 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 1100mm  

Μήθνο: αλάινγα ηελ πεξίπησζε 

Πιάηνο: 100mm 

 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ μχιηλα πιαίζηα ηα νπνία θαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο απαξηίδνπλ 

ηελ πεξίθξαμε. Σν πιαίζην απνηειείηαη απφ δχν νξζνζηάηεο δηαηνκήο 95x45mm, δχν ηξαβέξζεο 

δηαηνκήο 55x45mm θαη ηηο θάζεηεο δνθίδεο δηαηνκήο 95x18mm. 

Οη νξζνζηάηεο ηεο θαηαζθεπήο θέξνπλ δχν θαηάιιειεο δηακνξθσκέλεο «εζνρέο» αλνίγκαηνο 

45x55mm θαη βάζνπο 15mm ζηηο νπνίεο θαη πξνζαξκφδνληαη νη ηξαβέξζεο. ηo θάησ κέξνο 

εδξάδεηαη ζε κεηαιιηθή βάζε, ε νπνία πξνζηαηεχεη ηελ θαηαζθεπή απφ επαθή κε ηελ επηθάλεηα 

έδξαζεο ζηεξίδνληαο ηελ ζε χςνο πεξίπνπ 50mm πάλσ απφ ην έδαθνο. 

Οη δχν μχιηλεο ηξαβέξζεο βξίζθνληαη ζε χςνο 825mm θαη 280mm απφ ην έδαθνο θαη παξάιιειεο 

πξνο απηφ, ελψλνληαη κε ην ππνζηχισκα κέζσ ησλ εζνρψλ ηνπ ππνζηπιψκαηνο. Δπάλσ ζηηο 

ηξαβέξζεο θαη θάζεηα πξνο ην έδαθνο ηνπνζεηνχληαη μχια δηαζηάζεσλ 95 x 18 x 800mm θαη ζε 

δηαζηήκαηα 80mm κεηαμχ ηνπο. Σα μχια ζπγθξαηνχληαη «θαξθσηά» κε ηνπο νξζνζηάηεο. 

Ζ βάζε ηεο πεξίθξαμεο θαηαζθεπάδεηαη απφ ραιπβδνειάζκαηα δηαηνκήο 50x5mm ζπγθνιιεκέλα 

ζε κνξθή «Ζ». Σν άλσ κέξνο ηνπ «Ζ» θσιηάδεη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο εζνρέο ησλ νξζνζηαηψλ 

ησλ ηειάξσλ. Οη βάζεηο γαιβαλίδνληαη «ελ ζεξκφ». 

Σν κήθνο ηεο πεξίθξαμεο πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

ην επάλσ κέξνο ηνπ ππνζηπιψκαηνο ηνπνζεηείηαη πιαζηηθφ θαπάθη δηαζηάζεσλ 100 x 100 x 

60mm πεξίπνπ. 

 

25. Πόξηα μύιηλεο πεξίθξαμεο δίθπιιε 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 1100mm  

Μήθνο: 1500mm 

Πιάηνο: 100mm 

 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ δχν θχιια πνπ ην θαζέλα έρεη: δχν θαηαθφξπθα μχια, δχν μχιηλεο 

ηξαβέξζεο, θάζεηα μχια, θαη κεληεζέδεο. 

Οη μχιηλεο ηξαβέξζεο βξίζθνληαη ζε χςνο 825mm θαη 280mm απφ ην έδαθνο θαη παξάιιειεο 

πξνο απηφ, ελψλνληαη ζηηο άθξεο ηνπο κε ηα δχν θαηαθφξπθα μχια, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα 

ζηαζεξφ ηειάξν. Οη ηξαβέξζεο θαη ηα θαηαθφξπθα μχια έρνπλ δηαηνκή 55 x 45mm.  

Δπάλσ ζηηο ηξαβέξζεο θαη θάζεηα πξνο ην έδαθνο ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα μχια δηαζηάζεσλ 

95 x 18 x 800mm θαη ζε δηαζηήκαηα 80mm κεηαμχ ηνπο.  

Ζ δίθπιιε πφξηα ζηεξεψλεηαη ζηελ πεξίθξαμε κε κεληεζέδεο, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε θίλεζε 

ηεο. 
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26. Θεκαηηθή βξύζε 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 880 mm         

Πιάηνο: 480 mm 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ζσιήλα, ην κεραληζκφ ηεο βξχζεο θαη έλα 

δηαθνζκεηηθφ παλέιν ζε ζρήκα επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο (π.ρ. ινπινχδη, αζηέξη, ηηκφλη πινίνπ, 

θιπ). Ο θεληξηθφο ζσιήλαο δηαηνκήο Φ60mm πεξίπνπ, ζα θέξεη ζην θάησ ηκήκα ηνπ βάζε 

κεηαιιηθή απφ ζσιήλα ίδηαο δηαηνκήο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε κεηαιιηθφ ραιπβδνέιαζκα, δηαηνκήο 

Φ180mm θαη πάρνπο 4mm. Ζ ζηεξέσζε ηεο βξχζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ραιπβδνειάζκαηνο, ην 

νπνίν θέξεη ηέζζεξηο (4) ηξχπεο Φ12mm γηα ην βίδσκα απηνχ ζε κπεηφλ απεπζείαο ή πάθησζε ζε 

ρψκα κε ηελ βνήζεηα αληίζηνηρεο βάζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

ην άλσ κέξνο ν θεληξηθφο ζσιήλαο ζρεκαηίδεη θακπχιε 90ν θαη θαηαιήγεη ζε ζπζηνιή απφ Φ60 

ζε Φ200. ην ηειείσκα ηεο ζπζηνιήο βηδψλεηαη δηαθνζκεηηθφ παλέιν δηαζηάζεσλ 465x480mm, 

απφ HPL πάρνπο 12mm. Ο κεραληζκφο ηεο βξχζεο απνηειείηαη απφ ξπζκηδφκελν έκβνιν κε 

ξπζκηδφκελε δηάξθεηα ξνήο θαη απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε εηδηθά ζρεδηαζκέλν 

κεραληζκφ ειαηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο βξχζεο. Ζ βξχζε ζα ελεξγνπνηείηαη κε ηελ 

πίεζε ηνπ εκβφινπ. Ζ είζνδνο ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κέζσ ηξηζηξσκαηηθνχ πιαζηηθνχ ζσιήλα κε 

ελίζρπζε παινλεκάησλ απφ πνιππξνππιέλην εηδηθήο θξπζηαιιηθφηεηαο πνπ εμαζθαιίδεη απμεκέλε 

αληνρή. 

 

27. Ξύιηλν παγθάθη 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο:  815mm 

Μήθνο: 1600mm 

Πιάηνο  505mm 

 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Απνηειείηαη απφ πέληε μχια δηαηνκήο 45x95mm πνπ εδξάδνπλ πάλσ ζε δχν κεηαιιηθέο βάζεηο. Οη 

βάζεηο θαηαζθεπάδνληαη απφ κνξθνζίδεξν «Π» δηαηνκήο 50 x 25mm. Σν θάζηζκα κε ηελ πιάηε 

ζρεκαηίδεη γσλία 100ν έηζη ψζηε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ μχισλ ην ηειηθφ ζρήκα ηνπ θαζίζκαηνο λα 

είλαη αλαηνκηθφ. Οη μχιηλεο ξάβδνη ζρεκαηίδνπλ ην θχξην ζψκα ηεο θαηαζθεπήο θαζψο βηδψλνληαη 

κε θαζνλφβηδεο Μ8x60mm θαη παμηκάδηα αζθαιείαο αθήλνληαο ππνινγηζκέλα θελά κεηαμχ ηνπο.  

 

28. Κάδνο πςειήο αληνρήο 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 955mm 

Μέγηζηε δηάκεηξνο: 462mm 

Βάξνο: 12,6kg 

Υσξεηηθφηεηα θάδνπ: 63 lt 
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Ο θάδνο απνξξηκκάησλ απνηειείηαη απφ εληαίν νκνηφκνξθν ζψκα θαη βάζε, απφ ην ίδην πιηθφ 

(ηχπνπ DURAPOL). Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζε θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, πηζαλνχο βαλδαιηζκνχο θαη ρξήδεη ειάρηζηεο ζπληήξεζεο αθνχ ε επηθάλεηά ηνπ δελ 

απαηηεί βάςηκν, θαζαξηζκφ θαη ην ρξψκα ηεο δηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο θάδνο δελ 

παξνπζηάδεη εκθαλείο ελψζεηο, ζπλδέζεηο ή θνιιήζεηο. Σφζν ην θπξίσο ζψκα, φζν θαη ε βάζε 

απνηεινχλ έλα νκνηνγελέο πεξίβιεκα, κε εζνρέο φπνπ επηθνιινχληαη εξγνζηαζηαθά δηαθνζκεηηθέο 

ή αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο. Σαπηφρξνλα πξφθεηηαη γηα έλα πιηθφ ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ην θπξίσο ζψκα δηαηνκήο ~460mm πξνζαξκφδεηαη ην εληαίν θαπάθη κε άλνηγκα ζε δχν πιεπξέο, 

γηα ηε ξίςε απνξξηκκάησλ θαη ηελ παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

λεξνχ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε πξφζβαζε ζην δνρείν απνξξηκκάησλ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε. 

Δπίζεο θέξεη ζχζηεκα απηφκαηνπ θνπκπψκαηνο θαη αλνίγκαηνο κε πεξηζηξνθή θαη αλάθιεζε, 

αλάκεζα ζην θπξίσο ζψκα θαη ηε βάζε, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ην άλνηγκα θαη θιείζηκν γηα ηελ 

απνθνκηδή. Πεξηέρεη κεηαιιηθφ εζσηεξηθφ θάδν ρσξεηηθφηεηαο 63lt, απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Ζ 

ρξσκαηηθή επηινγή γηα ηνλ θάδν πεξηιακβάλεη πνηθηιία επηινγψλ ζε απνρξψζεηο. Ζ βάζε ζα είλαη 

επίζεο θπιηλδξηθήο δηαηνκήο κε ειαθξψο κεγαιχηεξε δηάκεηξν απφ απηή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο. Ο 

θάδνο δελ παξνπζηάδεη εκθαλείο ελψζεηο, ζπλδέζεηο ή θνιιήζεηο. Σφζν ην θπξίσο ζψκα, φζν θαη ε 

βάζε απνηεινχλ έλα νκνηνγελέο πεξίβιεκα, κε ζηξνγγπιεκέλεο επηθάλεηεο. 

 

29. Πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα παηδηθήο ραξάο 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 1000mm 

Πιάηνο: 600mm 

Ζ πηλαθίδα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πξνβακκέλν αινπκίλην πάρνπο 1mm ζηελ νπνία ζα 

ηππψλνληαη επθξηλψο ηα απαηηνχκελα ηεο ππ΄ αξίζκ. 27934 Τ.Α. (ΦΔΚ 2029/Β΄/25-7-2014). Ζ 

πηλαθίδα ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ πθηζηάκελε ζηαζεξή πεξίθξαμε θαη ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Τπεξεζία. 

 

30. Πηλαθίδα πξνγξάκκαηνο 

 

Σν παξφλ άξζξν αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 'Πξάζηλν 

Σακείν', ε νπνία ζα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πνπ έρεη νξίζεη ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

31. Φσηηζηηθό LED 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη ηερλνινγίαο LED θαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε θνξπθή ηζηνχ.  

ΧΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ 

Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, κε ηνπιάρηζηνλ 4 πιεπξέο. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ, ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν κε πνχδξα 
ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ραιθφ, κε βαθή ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2011/65/EU (RoHS - γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ). 

Ο βαζκφο ζηεγαλφηεηαο έλαληη εηζρψξεζεο λεξνχ θαη ζθφλεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ IP66. 

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο ζε θξνχζεηο (βαλδαιηζηηθή αληνρή) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08. 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζεξκηθή δηαζπνξά, κε ηξφπν ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 
ππέξβαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα θξίζηκα εμαξηήκαηα θαη πιηθά. Ζ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζα είλαη απφ -40°C έσο +50°C. 
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Σν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη ειαζηηθέο θιάληδεο ζηεγαλνπνίεζεο, γηα πξνζηαζία έλαληη εηζρψξεζεο 
λεξνχ θαη ζθφλεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά πνπ δηαηεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην ρξφλν 
θαη αληέρνπλ ζεξκηθή ή κεραληθή θαηαπφλεζε. Διαζηηθέο θιάληδεο ζηεγαλνπνίεζεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ζεκεία αζπλέρεηαο θαη κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζηεγαλφηεηα ηνπ 
θσηηζηηθνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δελ επηηξέπνληαη.   

Ζ πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζα γίλεηαη κε ρξήζε θνηλψλ εξγαιείσλ. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 60598-1 θαη EN 
60598-2-3. 

Φηλίξηζκα 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαιή 
πξνζθφιιεζε ηεο βαθήο θαη πξέπεη λα βάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα βαθήο θαηάιιεια λα 
εγγπεζνχλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζηε δηάβξσζε. Πξέπεη λα παξέρεηαη έθζεζε 
δνθηκήο δηάβξσζεο θαηά ISO 9227 (Γνθηκή δηάβξσζεο κε ςεθαζκφ αιαηηνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 1400 
ψξεο). 

χζηεκα ηήξημεο / Σνπνζέηεζε 

Ο κεραληζκφο ζηήξημεο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε θνξπθή ηζηνχ, γηα 
δηακέηξνπο ίζεο κε 60mm. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζθηθηήξσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή κε θνηλά 
εξγαιεία. Όιεο νη βίδεο θαη νη ζθηθηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην 
αηζάιη.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε νδεγίεο ζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο, ζηηο νπνίεο 
πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηηο κεζφδνπο ρεηξηζκνχ θαη 
ιεηηνπξγίαο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. 

ΟΠΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ νπηηθή κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ ζηνηρεία LED θαη ζα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα αλαθιαζηήξσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ φρη κεγαιχηεξε 
απφ 1%. Σα LED δελ ζα θέξνπλ δηθφ ηνπο πιαζηηθφ θαθφ, γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηηξηλίζκαηνο θαη 
ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. 

Γηα ηελ νπηηθή κνλάδα ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) 
ηχπνπο αλαθιαζηήξσλ, εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο, κε ζθνπφ ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 
θσηνηερληθψλ απαηηήζεσλ εμαζθαιίδνληαο ην βέιηηζην θαη επηζπκεηφ νπηηθφ απνηέιεζκα. 

Σν εμσηεξηθφ πιηθφ πξνζηαζίαο ηεο νπηηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ςεκέλν γπαιί αζθαιείαο πάρνπο 4mm θαη‟ ειάρηζην. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε πιαζηηθψλ πιηθψλ 
γηα αθάιππηνπο θαθνχο. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν µε θίιηξν αληαιιαγήο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ θαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο πδξαηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νπηηθήο 
κνλάδαο.  

Ζ νπηηθή κνλάδα είλαη απνζπψκελε θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί εχθνια ζην ζεκείν ηεο 
εγθαηάζηαζεο κε ηε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ εξγαιείσλ.  

Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη FULL CUT-OFF θαηά IESNA κε κεδεληθή εθπνκπή θσηφο πάλσ απφ ηηο 90° 
ή ULOR=0% (U0) θαηά IES TM-15-11 ζε νξηδφληηα ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλν ζχκθσλα µε ην πξφηππν θσηνβηνινγηθήο 
αζθάιεηαο ΔΝ 62471 : Exempt Group (κεδεληθφ θσηνβηνινγηθφ ξίζθν). 

Φσηεηλή πεγή 

Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή: ≥ 3.700 lm 

Ζ θσηεηλή πεγή LED ζα είλαη πςειήο απφδνζεο (≥ 160 lm/W).  Σα LED ζα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε 
ηππσκέλα θπθιψκαηα έρνληαο έλα ζηξψκα ζηήξημεο απφ αινπκίλην γηα θαιχηεξε ζεξκηθή δηάρπζε. 

Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ζα είλαη 4000Κ ± 10%. 





 

Σελίδα 100 

Ο δείθηεο βαζκνχ απφδνζεο ρξσκάησλ ζα είλαη Ra≥70. 

Ζ απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90 lm/W. 

 

Γηάξθεηα Εσήο 

Ζ δηάξθεηα δσήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100.000 ψξεο L90B10 ζε Tq=25°C (ε απνκείσζε ηεο 
θσηεηλφηεηαο ζηηο 100.000 ψξεο ζα είλαη ην 90% απφ ηελ αξρηθά δεισκέλε κε έλα θιάζκα 
απνηπρίαο ησλ 10%). 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ ειεθηξηθή κνλάδα (ηξνθνδνηηθφ) ζα είλαη πιήξσο απνζπψκελε γηα ιφγνπο εχθνιεο 
ζπληήξεζεο.  

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα επηηξέπεη ηε ξχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο (Dimming) κέζσ πξσηνθφιισλ DALI 
ή 1-10V. Δπίζεο ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο κε εξγνζηαζηαθή πξνεπηινγή 
ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 ζηάζκεο θσηηζκνχ. 

Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη μερσξηζηφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο κέρξη 10kV, γηα ηελ πιήξε 
δηαζθάιηζε ηνπ απφ ειεθηξηθέο αλσκαιίεο.  

Σν θσηηζηηθφ ζα παξέρεηαη πξν-θαισδησκέλν (φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία) θαη 
έηνηκν γηα ρξήζε κε ζθνπφ ηελ επθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε.  

Ζιεθηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ολνκαζηηθή ηζρχο: ≤40 W 

Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο: 220-240V 

Ολνκαζηηθή ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο: 50Hz    

πληειεζηήο ηζρχνο: >0.90 (ζε πιήξεο θνξηίν)  

Κιάζε κφλσζεο: Κιάζε II 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ 

Σα θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηα παξαθάησ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2015 ηνπ πξνκεζεπηή γηα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 45001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηελ εξγαζία 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 45001:2015 ηνπ πξνκεζεπηή γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηελ εξγαζία 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE θαη γηα ηα παξαθάησ πξφηππα: 

o EN 60598-1 (Γεληθφ Πξφηππν Φσηηζηηθψλ) 

o EN 60598-2-3 (Δηδηθφ Πξφηππν γηα Φσηηζηηθά Γξφκσλ) 

o EN55015 / EN 61547 (Πξφηππν ξαδηνηαξαρψλ / Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο) 

o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όξηα Δθπνκπψλ Αξκνληθψλ Γηαθπκάλζεσλ) 

o EN 62471 (Πξφηππν γηα ηε Φσηνβηνινγηθή Καηαιιειφηεηα)  

Δπηπξφζζεηα ην θσηηζηηθφ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο λφξκεο θαη θαλνληζκνχο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Οδεγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή λεφηεξε 

o Οδεγία 2014/30/ΔU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή λεφηεξε 

o Οδεγία 2011/65/ΔU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή λεφηεξε 

o Οδεγία 2009/125/ΔC (Eco design, ERP) ή λεφηεξε 
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 Πηζηνπνηεηηθφ ENEC απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε 

κε ηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD, ΔΝ60598-1 (luminaires-general requirements &  

tests) θαη ΔΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο γξακκήο 
παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη φρη κφλν έλα δείγκα θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο 
παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Έθζεζε δνθηκήο (Test Report) θαηά ΔΝ60598  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ηεο 

νδεγίαο EMC, EN 61000-3-2 (Όξηα εθπνκπψλ αξκνληθνχ ξεχκαηνο), EN 61000-3-3 (Πεξηνξηζκφο 

Γηαθπκάλζεσλ θαη ηξεκνζβήκαηνο), ΔΝ55015 (Όξηα ξαδηνηαξαρψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

θσηηζκνχ-Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο),   ΔΝ 61547 (Απαηηήζεηο αηξσζίαο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ  θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην αλαγλσξηζκέλν απφ αλεμάξηεην θνξέα δηαπίζηεπζεο 

θαηά LM79-08 (Mεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ)  γηα ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ 

θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ φπσο : ε ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, 

ε απφδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο (Κ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο 

απφδνζεο, ε θσηνκεηξηθή θακπχιε (πνιηθφ δηάγξακκα) ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 Δπίζεκν έγγξαθν (test report) ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ LED, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα LM80-08&TM-

21-08 ή κεηαγελέζηεξα 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ62471 (photobiological 

compatibility). 

 Πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο αληνρήο ζε δηάβξσζε ζε νκίριε αιαηνλέθσζεο θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 

9227. 

 Γηα ην/ηα εξγαζηήξην/α δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ, θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηα 

πξφηππα ζα πξέπεη: -Δάλ πξφθεηηαη γηα αλεμάξηεην εξγαζηήξην δνθηκψλ, λα πξνζθνκηζηεί 

δηαπίζηεπζε θαηά ISO/IEC 17025:2005 απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο γηα ηηο δεηνχκελεο κεηξήζεηο, 

δνθηκέο θαη δηαθξηβψζεηο. -Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

δηαζέηεη ηδηφθηεην εξγαζηήξην δνθηκψλ, λα πξνζθνκηζηεί εμνπζηνδφηεζε-αλαγλψξηζε απφ ηξίην 

δηεζλή θνξέα ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ/ησλ εξγαζηεξίνπ/σλ λα δηελεξγνχλ 

ηηο δεηνχκελεο κεηξήζεηο, δνθηκέο θαη δηαθξηβψζεηο. 

 Δπίζεκν θπιιάδην ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ην νπνίν 

δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή. 

 Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθνχ 

 Πιήξε θσηνηερληθά ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή .ldt ή .ies θαηάιιεια γηα άκεζε εηζαγσγή ζε 

αλνηθηά πξνγξάκκαηα ππνινγηζκψλ (DIALUX, RELUX θ.α.). Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ φπνπ έιαβε ρψξα ε κέηξεζε ησλ θσηηζηηθψλ. 

 Σν θάζε θσηηζηηθφ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζα θέξεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ή θσδηθφ παξαγσγήο 

γηα λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην ηκήκα ή πιηθφ αζηνρήζεη θαη είλαη 

εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο. 

 Δξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 5 εηψλ 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θσηηζηηθνχ ή ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

απνδνρή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, έλαληη ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ.  

 

ΓΗΑΣΑΔΗ  

Βάξνο: 10 Kg 

Δπηθάλεηα πνπ εθηίζεηαη ζε πιεπξηθφ άλεκν: 0,07 m2  

Δπηθάλεηα πνπ εθηίζεηαη ζηνλ άλεκν ζε θάηνςε: 0,15 m2 

 

ΙΣΟ ΤΦΟΤ 4 m 

Ο ζηδεξντζηφο χςνπο 4m, είλαη ζρήκαηνο θνινχξνπ ππξακίδαο κε δηαηνκή ζρήκαηνο θχθινπ θαη 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ έιαζκα St37-2 πάρνπο 3mm. H εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ θχθινπ ζηε 
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βάζε ηνπ ηζηνχ είλαη 100mm, ελψ ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ 60mm. Ο θνξκφο ηνπ ζηδεξντζηνχ 

εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε πιάθα δηαζηάζεσλ 300Υ300Υ10mm, θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλε πάλσ 

ζε απηφλ, θαη θέξεη ηέζζεξα(4) εληζρπηηθά πηεξχγηα ζηήξημεο πάρνπο 8mm, ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ 

ηξηγψλνπ δηαζηάζεσλ ησλ δχν θαζέησλ πιεπξψλ 150mm θαη 75mm. 

Ζ πιάθα έδξαζεο θέξεη θεληξηθή νπή γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γείσζεο, 

θαζψο θαη ηέζζεξεηο(4) νπέο δηακέηξνπ 20mm ζε απφζηαζε 200mm θαη ζε ηεηξαγσληθή δηάηαμε 

γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζε ήινπο θνριίσζεο (κπνπιφληα) δηακέηξνπ Φ16, ζπλνιηθνχ κήθνπο 

500mm νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζε ζπείξσκα κήθνπο 100mm θαιά επεμεξγαζκέλν.  

Οη ηέζζεξεηο ήινη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο κε ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο επάλσ ζ‟απηνχο 

γσληέο 20/20/3 ή ιάκεο 30/4 ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ ζηε βάζε ησλ θαη ρηαζηί ιίγν πξηλ ην ζπείξσκά 

ηνπο πξνο απνθπγή κεηαθηλήζεψο ησλ θαηά ηελ ελζσκάησζή ηνπο κέζα ζηε βάζε απφ 

ζθπξφδεκα. 

Ο ηζηφο θέξεη ζε απφζηαζε 800mm απφ ηε βάζε ηνπ νπή δηαζηάζεσλ 70Υ300mm γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ, πνπ θιείλεη κε θαηάιιειε ζπξίδα απφ ιακαξίλα ηνπ ίδηνπ πάρνπο κε 

ηνλ ππφινηπν ηζηφ θαη κε ηξφπν πνπ λα κελ εμέρεη ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ηζηνχ. Eζσηεξηθά ηεο νπήο 

ειεθηξνζπγθνιιείηαη ιακάθη κε νπή γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο.  

Μεηά απφ ζρεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή απφμεζε, ηξφρηζκα θαη θαζαξηζκφ, γαιβαλίδεηαη ελ ζεξκψ 

ζχκθσλα κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: BS729 , DIN50976 , ASTM A-123 , ISO 1461 & GR-

181(ΓΔΖ).  

Δλαιιαθηηθά (ή θαη επηπξφζζεηα) ν ηζηφο κεηά απφ ζρεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή απφμεζε, 

ηξφρηζκα θαη θαζαξηζκφ, ακκνβνιείηαη, αζηαξψλεηαη κε επνμεηδηθφ αζηάξη θαη βάθεηαη κε ηειηθφ 

ρξψκα απφρξσζεο πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία. Ζ βαθή ηνπ ηζηνχ κπνξεί λα είλαη είηε απιή είηε 

ειεθηξνζηαηηθή.  

Σν ζχζηεκα ησλ θνριηψλ αγθχξσζεο (αγθχξην) ζην εθηεζεηκέλν ηνπο ηκήκα θαη επηπιένλ ζε ηκήκα 

100mm πνπ βπζίδεηαη ζην ζθπξφδεκα ηεο βάζεο είλαη επίζεο πξνζηαηεπκέλν κε  γαιβάληζκα.  

Ο ηζηφο ζηελ θνξπθή ηνπ κπνξεί λα δερηεί βξαρίνλα κνλφ ή δηπιφ, επζχγξακκν ή θακπχιν, 

νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο θαζψο επίζεο θαη θσηηζηηθφ θνξπθήο αθνχ θνιιεζεί ζηελ θνξπθή ηνπ 

ηζηνχ ε θαηάιιειε ζπζηνιή (εάλ απαηηείηαη).  

Ο ηζηφο είλαη απφιπηα ζχκθσλνο κε φζα αλαθέξεη ην ΔΝ40, είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηαηξία 

πνπ θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 θαη CE θαη δηαζέηεη εκπεηξία ζε 

ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο. 

 

ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη, ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ εθζθαθψλ, ησλ επηρψζεσλ θαη ηεο εξγαζίαο, πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ηεο παηδηθήο ραξάο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαζψο θαη φηη άιιν πξνθχςεη ή απαηηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ηειηθψλ δνθηκψλ θαη ηελ παξάδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο παηδηθήο ραξάο, ζε 

πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή δηθηχνπ θσηηζκνχ- ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη. 
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32. Πηζηνπνίεζε ρώξνπ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ εμνπιηζκψλ θαη ησλ επηθαλεηψλ πηψζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ΤΑ 

28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009) πεξί ηνπ «Καζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη 

ησλ Κνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία 

ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα», φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο εμήο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο: Τ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΔΚ Β' 1690/17-08-

2009), Τ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΔΚ Β 1096/02-05-2013), Τ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΔΚ Β' 

2029/25-07-2014), θαζψο θαη ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο θαη πηζηνπνίεζεο EN1176 

γηα ηα παηρλίδηα Παηδηθώλ Υαξώλ θαη ΔΝ 1176-1 θαη EN 1177 γηα ηα ειαζηηθά δάπεδα 

αζθαιείαο. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ εμνπιηζκψλ θαη ησλ 

δαπέδσλ αζθαιείαο (επηθαλεηψλ δηάζηξσζεο θαη απνξξφθεζεο θξνχζεσλ), ν αλάδνρνο νθείιεη 

λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, θαηά  ηα νξηδφκελα 

ζηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο θαη ζηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο απφ αλαγλσξηζκέλν 

θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σα πηζηνπνηεηηθά ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία.  

 

 

 

ΓΟΜΟΚΟ, 24/06/2020 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

24/6/2020 

 

Ο ζπληάμαο 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
ΜΠΑΚΟΣΔΡΓΙΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

24/06/2020 

 

Ζ Πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Γ. 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΔΑΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ 2019-2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ (Α.Ρ.1) «ΑΣΤΙΚΘ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘ 2019» 
ΜΕΤΟ 2 - ΥΡΟΜΕΤΟ 2.3 

Δθμιουργία ι αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν 

 

Η πίςτωςθ προζρχεται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ 2019-2020»  
και ςυγκεκριμζνα από τον Άξονα Προτεραιότθτασ (Α.Π. 1) «Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2019» και με 

ιδία ςυμμετοχι του Δ. Δομοκοφ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
τθσ πράξθσ: 

 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ 
ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

€ 211.495,00 (με Φ.Ρ.Α.) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: 

 Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ 
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Ρ Ι Ν Α Κ Α Σ  

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Υ  Ρ  Ο Ϋ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ   

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM ΣΙΜΗ  ΓΑΠΑΝΗ  

1 ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ  TMX 2,00 4.600,00 9.200,00 

2 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ TMX 2,00 1.100,00 2.200,00 

3 ΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΚΑΗ ΜΠΑΛΚΟΝΗ TMX 2,00 4.000,00 8.000,00 

4 
ΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΗ 
ΚΑΗ ΓΔΦΤΡΑ 

TMX 1,00 5.600,00 5.600,00 

5 ΤΝΘΔΣΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ 'ΔΞΟΥΖ' TMX 1,00 7.200,00 7.200,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 7,00 1.500,00 10.500,00 

7 KOYNIA 2ΘΔΗΑ ΠΑΗΓΧΝ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 1.090,48 1.090,48 

8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ TMX 6,00 500,00 3.000,00 

9 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ TMX 1,00 350,00 350,00 

10 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ TMX 1,00 2.200,00 2.200,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΡΗΝΟΚΔΡΟ TMX 4,00 650,00 2.600,00 

12 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ TMX 2,00 650,00 1.300,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΑΛΟΓΑΚΗ TMX 1,00 550,00 550,00 

14 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ AYTOKINHTAKI TMX 2,00 650,00 1.300,00 

15 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΠΑΥΑΛΗΣΑ TMX 2,00 650,00 1.300,00 

16 4ΘΔΗΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ TMX 1,00 700,00 700,00 

17 ΦΧΣΗΕΟΜΔΝΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟ 'ΠΤΓΟΛΑΜΠΗΓΑ' TMX 1,00 650,00 650,00 

18 ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΠΑΣΖΜΑΣΑ TMX 2,00 1.000,00 2.000,00 

19 ΜΤΛΟ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ TMX 2,00 1.600,00 3.200,00 

20 ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΝΔΛ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ TMX 1,00 850,00 850,00 

21 ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΝΔΛ 'ΔΞΟΥΖ' TMX 1,00 850,00 850,00 

22 ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑ TMX 1,00 6.200,00 6.200,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 657,00 82,00 53.874,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 418,00 57,00 23.826,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 7,00 300,00 2.100,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 7,00 360,00 2.520,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 12,00 200,00 2.400,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 8,00 350,00 2.800,00 
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29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 8,00 250,00 2.000,00 

30 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 8,00 250,00 2.000,00 

31 ΦΧΣΗΣΗΚΟ LED TMX 6,00 1.100,00 6.600,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ 
ΦΟΡΔΑ 

TMX 8,00 200,00 1.600,00 

   

ΤΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 170.560,48 

   

ΦΠΑ 24% 40.934,52 

   

ΤΝΟΛΟ 211.495,00 

 

 

ΓΟΜΟΚΟ, 24/06/2020 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

24/6/2020 

 

Ο ζπληάμαο 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
ΜΠΑΚΟΣΔΡΓΙΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

24/06/2020 

 

Ζ Πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Γ. 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΔΑΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ 2019-2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ (Α.Ρ.1) «ΑΣΤΙΚΘ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘ 2019» 
 

ΜΕΤΟ 2 - ΥΡΟΜΕΤΟ 2.3 
Δθμιουργία ι αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν 

 

Η πίςτωςθ προζρχεται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ 2019-2020»  
και ςυγκεκριμζνα από τον Άξονα Προτεραιότθτασ (Α.Π. 1) «Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2019» 

και με ιδία ςυμμετοχι του Δ. Δομοκοφ 
 

 

ΕΚΘΕΣΘ ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑΣ 
τθσ πράξθσ: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 

 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€ 211.495,00 (με Φ.Ρ.Α.) 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: 

 Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ 

 
 

          

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΡΙΔΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 65/2020  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ - ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ/ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ 

 

Ο Γήκνο Γνκνθνχ είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη απνηειείηαη απφ ηηο Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο ηνπ Γνκνθνχ, Θεζζαιηψηηδεο θαη Ξπληάδνο. Ζ έθηαζε ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 

695  η.ρικ θαη έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ν Γνκνθφο. 

Ο ζπλνιηθφο πξαγκαηηθφο – de facto πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ Γνκνθνχ αλέξρεηαη ζε 11.495  

θαηνίθνπο θαη πιεζπζκηαθά κεγαιύηεξε είλαη ε θσκόπνιε ηνπ Γνκνθνύ κε πιεζπζκό πνπ 

αλέξρεηαη ζε 1.531 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011 (ΦΔΚ 

699/Β/2014 http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous), φπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Απνγξαθή Πιεζπζκνύ - Καηνηθηώλ 2011. DE FACTO Πιεζπζκόο 

Δπίπεδν 
δηνηθεηηθήο 
δηαίξεζεο α/α 

Γεσγξαθηθόο 
θσδηθόο 

Καιιηθξάηε Πεξηγξαθή  
De Facto 

Πιεζπζκόο 

2 5915   
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ (Έδξα: Λάξηζα,ε) 1.280.152 

3 7627   ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (Έδξα: Λακία,ε) 547.390 

4 7628 27 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ (Έδξα: Λακία,ε) 158.231 

5 7677 2703 ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ (Έδξα: Γνκνθόο,ν) 11.495 

6 7677 270301 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΟΜΟΚΟΤ 4.633 

7 7679 27030102 Σνπηθή Κνηλόηεηα Αριαδέαο 52 

8 7680 2703010201 Αριαδέα,ε 52 

7 7681 27030103 Σνπηθή Κνηλόηεηα Βνπδίνπ 128 

8 7682 2703010301 Βνχδηνλ,ην 128 

7 7683 27030104 Σνπηθή Κνηλόηεηα Γεξαθιίνπ 24 

8 7684 2703010401 Γεξαθιίνλ,ην 24 

7 7685 27030101 Σνπηθή Κνηλόηεηα Γνκνθνύ 1531 

8 7686 2703010101 Γνκνθφο,ν 1531 

7 7687 27030105 Σνπηθή Κνηλόηεηα Καξπώλ 123 

8 7688 2703010501 Καξπαί,αη 123 

7 7689 27030106 Σνπηθή Κνηλόηεηα Λεύθαο 147 

8 7690 2703010601 Λεχθα,ε 147 

7 7691 27030107 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαθξνιηβάδνπ 202 

8 7692 2703010701 Μαθξνιίβαδνλ,ην 202 

7 7693 27030108 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαληαζηάο 338 

8 7694 2703010801 Μαληαζηά,ε 338 

7 7695 27030109 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηηαίαο 216 

8 7696 2703010901 Μειηηαία,ε 216 

7 7697 27030110 Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαθξίζεο 152 

8 7698 2703011001 Νέα Μάθξηζε,ε 152 

7 7699 27030111 Σνπηθή Κνηλόηεηα Νενρσξίνπ 191 

8 7700 2703011101 Νενρψξηνλ,ην 191 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous
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7 7701 27030112 Σνπηθή Κνηλόηεηα Παιακά 303 

8 7702 2703011202 Νένο Παιακάο,ν 189 

8 7703 2703011201 Παιακάο,ν 114 

7 7704 27030113 Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεηξσηνύ 386 

8 7705 2703011301 Πεηξσηφλ,ην 386 

7 7706 27030114 Σνπηθή Κνηλόηεηα Πνιπδελδξίνπ 128 

8 7707 2703011401 Πνιπδέλδξηνλ,ην 128 

7 7708 27030115 Σνπηθή Κνηλόηεηα Πνπξλαξίνπ 280 

8 7709 2703011501 Πνπξλάξηνλ,ην 280 

8 7710 2703011502 ηαζκφο Γνκνθνχ,ν 0 

7 7711 27030116 Σνπηθή Κνηλόηεηα Φπιηαδώλνο 432 

8 7712 2703011601 Φπιηαδψλ,ε 432 

8 368 0201020101 ηδεξφλεξνλ,ην 228 

6 7713 270302 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΙΧΣΙΓΟ 3.313 

7 7714 27030202 Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγξαπηδηάο 162 

8 7715 2703020201 Αγξαπηδηά,ε 162 

7 7716 27030203 Σνπηθή Κνηλόηεηα Βαξδαιήο 285 

8 7717 2703020301 Βαξδαιή,ε 285 

7 7718 27030204 Σνπηθή Κνηλόηεηα Βειεζησηώλ 228 

8 7719 2703020401 Βειεζηψηαη,νη 228 

7 7720 27030205 Σνπηθή Κνηλόηεηα Γαβξαθίσλ 216 

8 7721 2703020501 Γαβξάθηα,ηα 216 

7 7722 27030206 Σνπηθή Κνηλόηεηα Δθθάξαο 691 

8 7723 2703020602 Άλσ Αγφξηαλε,ε 115 

8 7724 2703020601 Δθθάξα,ε 576 

7 7725 27030207 Σνπηθή Κνηλόηεηα Θαπκαθνύ 257 

8 7726 2703020701 Θαπκαθφλ,ην 257 

7 7727 27030201 Σνπηθή Κνηλόηεηα Νένπ Μνλαζηεξίνπ 1159 

8 7728 2703020101 Νένλ Μνλαζηήξηνλ,ην 1159 

7 7729 27030208 Σνπηθή Κνηλόηεηα νθηάδαο 315 

8 7730 2703020802 Πεηξίιηα,ηα 80 

8 7731 2703020801 νθηάδα,ε 235 

6 7732 270303 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΞΤΝΙΑΓΟ 3.549 

7 7733 27030302 Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ Γνκνθνύ 353 

8 7734 2703030201 Άγηνο Γεψξγηνο,ν 353 

7 7735 27030303 Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ 312 

8 7736 2703030301 Άγηνο ηέθαλνο,ν 312 

7 7737 27030304 Σνπηθή Κνηλόηεηα Κνξνκειέαο 232 

8 7738 2703030401 Κνξνκειέα,ε 232 

7 7739 27030305 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαθξπξξάρεο 352 

8 7740 2703030502 Λνπηξά Καΐηζεο,ηα 0 
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8 7741 2703030501 Μαθξπξξάρε,ε 352 

7 7742 27030306 Σνπηθή Κνηλόηεηα Ξπληάδνο 459 

8 7743 2703030601 Ξπληάο,ε 459 

7 7744 27030301 Σνπηθή Κνηλόηεηα Οκβξηαθήο 1248 

8 7745 2703030102 Μεηαιιείνλ,ην 38 

8 7746 2703030101 Οκβξηαθή,ε 1210 

7 7747 27030307 Σνπηθή Κνηλόηεηα Παλαγίαο 158 

8 7748 2703030701 Παλαγία,ε 158 

7 7749 27030308 Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηβνιίνπ Γνκνθνύ 435 

8 7750 2703030801 Πεξηβφιηνλ,ην 435 

 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

Σν έξγν αθνξά ζηε πξνκήζεηα εμνπιηζκψλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 8 πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ. 

πγθεθξηκέλα νη παηδηθέο ραξέο ζηηο νπνίεο πξνηείλνληαη νη παξεκβάζεηο είλαη νη θάησζη: 

1. Παηδηθή ραξά Βαξδαιήο (Γ.Δ. Θεζζαιηψηηδνο) 

2. Παηδηθή ραξά Δθθάξαο (Γ.Δ. Θεζζαιηψηηδνο) 

3. Παηδηθή ραξά Μαθξπξξάρεο (Γ.Δ. Ξπληάδνο) 

4. Παηδηθή ραξά  Νενρσξίνπ (Γ.Δ. Γνκνθνχ) 

5. Παηδηθή ραξά Ξπληάδνο (Γ.Δ. Ξπληάδνο) 

6. Παηδηθή ραξά νθηάδαο (Γ.Δ. Θεζζαιηψηηδνο) 

7. Παηδηθή ραξά Φπιηαδψλνο (Γ.Δ. Γνκνθνχ) 

8. Παηδηθή ραξά Πεηξσηνχ (Γ.Δ. Γνκνθνχ) 

 

πγθεθξηκέλα ε ελ ιφγσ κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ, θαηάιιεισλ δαπέδσλ ζηνπο ρψξνπο πηψζεο ησλ νξγάλσλ θαη 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πιήξε αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ ζε ζεκείν πνπ λα 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηα νξηδφκελα ζηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο θαη ηελ ηζρχνπζα 

Τ.Α. 28492/2009 (Β‟ 931).  

Οη επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο:  

 Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο 

 Σνπνζέηεζε λένπ θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ  

 Καηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ δαπέδσλ αζθαιείαο γηα πξνζηαζία απφ πηψζεηο 

 Σνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

 Σνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ ζηνπο ρψξνπο πνπ απαηηείηαη 

 

Χο εθ ηνχηνπ, νη αλαθεξφκελεο επεκβάζεηο ζα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ ΟΣΑ θαη ζα 

ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε κεηά ηελ νιηθή 

επέκβαζε λα είλαη θαηάιιειεο πξνο πηζηνπνίεζε θαη αδεηνδφηεζε θαη ελ ζπλερεία πξνο ρξήζε 

απφ ηνπο δεκφηεο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δήκνπ Γνκνθνχ. 
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ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πιήξνπο θαη 

έηνηκνπ πξνο ρξήζε, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ππνβάζεσλ, γηα ηελ νξζή 

εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη 

κηθξνυιηθά, ψζηε ε παηδηθή ραξά λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

κειέηεο. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 37535200-9 (Δμνπιηζκφο παηδηθήο ραξάο / Playground equipment).  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε 

ηκήκαηα θαη ζα αλαηεζεί σο εληαία πξνκήζεηα δηφηη ε αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο 

απνηειεί απηνηειέο θαη εληαίν έξγν θαη φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

πιεξφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πηζηνπνίεζε θαη αδεηνδφηεζε απηήο. Πεξαηηέξσ 

επηκεξηζκφο ζε πεξηζζφηεξνπο αλαδφρνπο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξήζεηο θαη 

νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα, ηφζν γηα ηελ εκπξφζεζκε νινθιήξσζε ησλ ζπκβάζεσλ, φζν θαη γηα ηελ 

πιεξφηεηα, πηζηνπνίεζε θαη αδεηνδφηεζε ηνπ ρψξνπ.  

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 170.560,48 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24% (εθηηκψκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: 211.495,00€  θαη ΦΠΑ 24%: 

40.934,52€). 

 

3. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 

Παξαθάησ νη αεξνθσηνγξαθίεο απφ ηηο παηδηθέο ραξέο: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Παηδηθή ραξά Βαξδαιήο                      2. Παηδηθή ραξά Δθθάξαο 
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3. Παηδηθή ραξά Μαθξπξξάρεο                   4. Παηδηθή ραξά Νενρσξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Παηδηθή ραξά Ξπληάδαο                        6. Παηδηθή ραξά νθηάδαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Παηδηθή ραξά Φπιηαδψλαο                     8. Παηδηθή ραξά Πεηξσηνχ 

 

Οη πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

άθξσο αθαηάιιειε. πγθεθξηκέλα θάζε πθηζηάκελε παηδηθή ραξά δελ πιεξνχζε ηηο απαξαίηεηεο 
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πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο, θαζψο επξφθεηην γηα ηδηαίηεξα παιαηέο παηδηθέο ραξέο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ θάζε ρψξνπ θαη κέξηκλαο 

γηα ηελ επηινγή ησλ εμνπιηζκψλ πνπ ζα είλαη θαηάιιεινη θαη πηζηνπνηεκέλνη. 

Δπηπιένλ νη εμνπιηζκνί παηδηθήο ραξάο ήηαλ παιαηνί θαη κε ηελ έιιεηςε ζπληήξεζεο ζε βάζνο 

ρξφλνπ ε αξηηφηεηά ηνπο είρε πιεγεί ζε κε αλαζηξέςηκν βαζκφ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο 

αζθάιεηαο, παξαηεξνχληαλ βαζηθέο ειιείςεηο ζηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ παηρληδηψλ, δηφηη 

ηα παηρλίδηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλα ήηαλ παιαηά θαη είραλ ππνζηεί θζνξέο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ζπληήξεζε ηνπο αδχλαηε. Ο πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπ είρε ζεκαληηθέο δεκηέο, πνπ ηνλ θαζηζηνχλ επηθίλδπλν θαη δελ κπνξνχζε θαηφπηλ 

παξεκβάζεσλ λα γίλεη αζθαιήο. Χο εθ ηνχηνπ νη εμνπιηζκνί δελ ήηαλ λα δπλαηφ λα πηζηνπνηεζνχλ 

εθ λένπ κε ηα ηζρχνληα πξφηππα επνκέλσο θξίζεθε απαξαίηεηε ε άκεζε απνκάθξπλζή ηνπο.  

Σα ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο απνπζίαδαλ πιήξσο απφ ηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

απαηηνχληαλ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ πιεξνχληαλ νη απαξαίηεηνη ρψξνη 

αζθαιείαο πεξηκεηξηθά ησλ νξγάλσλ, ελψ απνπζίαδε  ζε φιεο ηηο παηδηθέο ραξέο ην απαηηνχκελν 

δάπεδν αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά ε παηδηθή ραξά, κε απνηέιεζκα φια απηά λα ζπκβάινπλ ζηελ κεησκέλε ή θαη κε νξζή 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ. 

Ο θσηηζκφο ηεο παηδηθήο ραξάο ήηαλ αλεπαξθήο  ζε θάπνηεο παηδηθέο ραξέο θαη ν 

πθηζηάκελνο αζηηθφο εμνπιηζκφο έρξεδε πιήξνπο αληηθαηάζηαζεο. Σέινο θάπνηεο παηδηθέο ραξέο 

είηε δελ πεξηθξάζζνληαλ επαξθψο, είηε ε πθηζηάκελε πεξίθξαμε ήηαλ ζε πνιιή θαθή θαη κε 

αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε κε ειεγρφκελε ε ρξήζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη. 

Φσηνγξαθίεο παηδηθώλ ραξώλ (πξηλ θαη κεηά ηελ απνμήισζε) 

1. Παηδηθή ραξά Βαξδαιήο 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Παηδηθή ραξά Δθθάξαο 
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3. Παηδηθή ραξά Μαθξπξξάρεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Παηδηθή ραξά Νενρσξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Παηδηθή ραξά Ξπληάδαο 
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6. Παηδηθή ραξά νθηάδνο 

 

 

 

 

 

 

7. Παηδηθή ραξά Φπιηαδψλνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Παηδηθή ραξά Πεηξσηνχ 

 

 

 

 

 

 

Με ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ επεκβάζεσλ νη λένη 

ρψξνη παηδηθήο ραξάο ζα απνηειέζνπλ παηδνηφπνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ πνηθηιία εμνπιηζκψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ δηάζπαξησλ ζην ρψξν θαη ζα απεπζχλνληαη ζε έλα επξχηεξν θάζκα ειηθηαθψλ 

νκάδσλ κηθξφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ παηδηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο παηδηθέο ραξέο. 





 

Σελίδα 116 

 

4. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη αζθαιψλ ρψξσλ αλαςπρήο 

γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο επηζθέπηεο. Ο θάζε ρψξνο ζα πεξηιακβάλεη παηρλίδηα γηα δηαθνξεηηθέο 

ειηθηαθέο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο ζα είλαη θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνο, δάπεδν αζθαιείαο, 

θαζηζηηθά ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ηφζν γηα ηελ νξζή επίβιεςε ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηελ αλάπαπζε 

ησλ επηζθεπηψλ, θάδνπο απνξξηκκάησλ, ειεθηξνθσηηζκφ θιπ. Ο πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο ζε 

θάζε πεξίπησζε έρεη κειεηεζεί ψζηε λα παξέρεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο επηζθέπηεο, 

εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαζψο 

επίζεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, κφληκσλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε δεκηνπξγία ρψξσλ 

θαηάιιεισλ γηα ηελ αλαςπρή θαη μεθνχξαζε ησλ παηδηψλ ζηφρν έρεη λα πξνζδψζεη δπλακηθή θαη 

αμία ζηνλ επξχηεξν ρψξν θάζε πάξθνπ θαη ησλ θνηλνηήησλ γεληθφηεξα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ζηελ πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Σαπηφρξνλα 

ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ ρψξσλ απηψλ, απνηειψληαο πφιν έιμεο πιεζψξαο 

επηζθεπηψλ θαη δεκηνπξγψληαο έλα θηιηθά θαη άλεηα πεξηβάιινληα πνπ ζπληεινχλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 

5. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΥΧΡΧΝ 

 

Όζνλ αθνξά, ζην ζέκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε, πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο.  

πγθεθξηκέλα: 

 δελ βξίζθνληαη δίπια ζε πεξηνρέο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο (φπσο γηα παξάδεηγκα 

θαηνιηζζήζεηο, θαηαθξεκλίζεηο, εζηίεο κνιχλζεσλ θ.ιπ.),  

 δελ γεηηληάδνπλ κε ρξήζεηο πνπ πξνθαινχλ αηκνζθαηξηθή θαη ερεηηθή ξχπαλζε θαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία πιηθά,  

 δελ γεηηληάδνπλ κε δξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο ή θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ,  

 δελ είλαη νπηηθά απνκνλσκέλνη ρψξνη,  

 δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

παηδηψλ (φπσο λεθξνηαθεία, θπιαθέο θ.ιπ.)  

 ππάξρεη άλεηε θαη αζθαιήο πξφζβαζε (πεδφδξνκνο, δξφκνο ήπηαο θπθινθνξίαο, πεδνδξφκην 

θ.ιπ.). 

 

Ζ αλαδηακφξθσζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ νηθηζκψλ ψζηε λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο θαη ζπλάζξνηζεο φρη κφλν γηα ηνπο κφληκνπο 

θαηνίθνπο, αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο απηψλ. 
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6. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο κε ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ ρψξσλ, είλαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ παηδηθήο 

ραξάο κε θαηάιιειν θαη αζθαιή εμνπιηζκφ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ αζθαιείο ρψξνη γηα παηρλίδη θαη 

μεθνχξαζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα πξναλαθεξφκελα πξφηππα αζθαιείαο θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.  

πγθεθξηκέλα ζε θάζε ρψξν παηδηθήο ραξάο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

 Ζ επηζθεςηκφηεηα, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ, κε πεξίθξαμε θαη είζνδν 

νξηζκέλε θαη φξηα θαζνξηζκέλα, θαζψο θαη πηλαθίδα εηζφδνπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

πξφζβαζε ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ιφγν παξνπζίαο ζηνλ ρψξν, ζε δψα, αιιά θαη λα 

πεξηνξίδνληαη ηπρφλ θίλδπλνη, ρσξίο σζηφζν λα απνθφπηεηαη ν ρψξνο απφ ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ.  

 Ζ αζθάιεηα πνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηα παηδηά ε επηινγή ησλ παηρληδηψλ, θαζψο θαη ε ζέζε 

ησλ θαζηζηηθψλ γηα θαιχηεξε επίβιεςε απφ ηνπο ζπλνδνχο.  

 Ζ πνηθηιία ησλ παηρληδηψλ, ψζηε λα πξνζθέξνληαη ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο γηα παηρλίδη θαη 

εθπαίδεπζε, ζε πιεζψξα ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

 Ζ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαιείαο ηνπ θάζε παηρληδηνχ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 

ηξαπκαηηζκνχ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε θάδσλ 

 Ο επαξθήο θσηηζκφο  

 Ζ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ Α.κε.Α 

 Ζ ηνπνζέηεζε βξχζεο κε πφζηκν λεξφ 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο:  

 Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθαθέο νκάδεο 

 Σνπνζέηεζε λένπ εμνπιηζκνχ  

 Καηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ επηθαλεηψλ γηα πξνζηαζία απφ πηψζεηο 

 Σνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

 Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο πεξίθξαμεο πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ 

 

 

Ο λένο εμνπιηζκφο πνπ έρεη επηιεγεί πεξηιακβάλεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, θαιχπηνληαο έλα 

επξχ θάζκα ειηθηαθψλ νκάδσλ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εμνπιηζκνί θαη νη ππφινηπεο παξεκβάζεηο αλά παηδηθή ραξά: 
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1.ΒΑΡΓΑΛΗ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

1 ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ  TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΡΗΝΟΚΔΡΟ TMX 1,00 

14 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ AYTOKINHTAKI TMX 1,00 

18 ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΠΑΣΖΜΑΣΑ TMX 1,00 

19 ΜΤΛΟ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 94,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 83,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 1,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 1,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 2,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 

31 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

     2.ΔΚΚΑΡΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

2 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

10 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ TMX 1,00 

14 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ AYTOKINHTAKI TMX 1,00 

20 ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΝΔΛ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 77,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 1,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 2,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 
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30 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

31 ΦΧΣΗΣΗΚΟ LED TMX 1,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

     3.ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΗ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

1 ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ  TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

15 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΠΑΥΑΛΗΣΑ TMX 1,00 

16 4ΘΔΗΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 95,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 3,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 1,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 1,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 2,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 

31 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

     4. ΝΔΟΥΧΡΙ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

2 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

9 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ TMX 1,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΑΛΟΓΟ TMX 1,00 

12 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 65,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
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24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 45,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 1,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 1,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 1,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 

30 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

31 ΦΧΣΗΣΗΚΟ LED TMX 2,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

     5. ΞΤΝΙΑΓΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

3 ΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΚΑΗ ΜΠΑΛΚΟΝΗ TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ TMX 1,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΡΗΝΟΚΔΡΟ TMX 1,00 

12 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 80,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 55,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 1,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 1,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 2,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 

31 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

     6. ΟΦΙΑΓΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

4 ΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΗ ΚΑΗ ΓΔΦΤΡΑ TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 
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8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ TMX 1,00 

17 ΦΧΣΗΕΟΜΔΝΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟ 'ΠΤΓΟΛΑΜΠΗΓΑ' TMX 1,00 

19 ΜΤΛΟ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 90,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 95,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 1,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 

31 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

 

 

7. ΦΤΛΙΑΓΧΝΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

5 ΤΝΘΔΣΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ 'ΔΞΟΥΖ' TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

21 ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΝΔΛ 'ΔΞΟΥΖ' TMX 1,00 

15 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΠΑΥΑΛΗΣΑ TMX 1,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΡΗΝΟΚΔΡΟ TMX 1,00 

8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

18 ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΠΑΣΖΜΑΣΑ TMX 1,00 

22 ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 89,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 82,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 1,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 1,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 2,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 

30 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

31 ΦΧΣΗΣΗΚΟ LED TMX 2,00 
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ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

     8. ΠΔΣΡΧΣΟ 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

3 ΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΚΑΗ ΜΠΑΛΚΟΝΗ TMX 1,00 

7 KOYNIA 2ΘΔΗΑ ΠΑΗΓΧΝ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ TMX 1,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΡΗΝΟΚΔΡΟ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 67,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 55,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 1,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 1,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 1,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 1,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 1,00 

30 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 1,00 

31 ΦΧΣΗΣΗΚΟ LED TMX 1,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 1,00 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη δαπέδσλ αζθαιείαο γηα ηελ αλάπιαζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

ζην Γήκν Γνκνθνχ, πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 170.560,48 επξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), νπφηε 

ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε 211.495,00 επξψ (ζπκπ. ΦΠΑ 24%) θαη 

πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Πξφγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» (ΦΑΖ 

Β‟ – ΠΡΟΚΛΖΖ 2019), Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 (Α.Π.1) «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε 2019», γηα ην 

πνζφ ησλ 169.196,00 (ζπκπ.ΦΠΑ) θαη απφ ηνλ Γήκν Γνκνθνχ, κέζσ ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ην 

έηνο 2021, γηα ην πνζφ ησλ 42.299,00 επξψ (ζπκπ. ΦΠΑ). 

Ζ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

86 θαη 90 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκφ αλά νκάδα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ζην Σεχρνο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο κε 

αξηζ. 65/2020 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ. Θα πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 





 

Σελίδα 123 

δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο επηηξεπηέο 

απνθιίζεηο φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα είδε θαη νη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζπλνιηθά: 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ M.M. TEM 

1 ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ-ΠΑΗΓΧΝ  TMX 2,00 

2 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ TMX 2,00 

3 ΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΚΑΗ ΜΠΑΛΚΟΝΗ TMX 2,00 

4 ΤΝΘΔΣΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΗ ΚΑΗ ΓΔΦΤΡΑ TMX 1,00 

5 ΤΝΘΔΣΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ 'ΔΞΟΥΖ' TMX 1,00 

6 KOYNIA 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ ΞΤΛΗΝΖ  TMX 7,00 

7 KOYNIA 2ΘΔΗΑ ΠΑΗΓΧΝ ΞΤΛΗΝΖ TMX 1,00 

8 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΞΤΛΗΝΖ TMX 6,00 

9 ΣΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ TMX 1,00 

10 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ TMX 1,00 

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΡΗΝΟΚΔΡΟ TMX 4,00 

12 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ TMX 2,00 

13 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΑΛΟΓΑΚΗ TMX 1,00 

14 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ AYTOKINHTAKI TMX 2,00 

15 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΠΑΥΑΛΗΣΑ TMX 2,00 

16 4ΘΔΗΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ TMX 1,00 

17 ΦΧΣΗΕΟΜΔΝΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟ 'ΠΤΓΟΛΑΜΠΗΓΑ' TMX 1,00 

18 ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΠΑΣΖΜΑΣΑ TMX 2,00 

19 ΜΤΛΟ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ TMX 2,00 

20 ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΝΔΛ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ TMX 1,00 

21 ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΝΔΛ 'ΔΞΟΥΖ' TMX 1,00 

22 ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑ TMX 1,00 

ΓΑΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

23 
ΔΛΑΣΗΚΑ ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΑΦ.ΓΗΑ ΤΦ.ΠΣΧΖ ΣΟΤΛ.1300ΜΜ 
(ΤΜΠ.ΤΠΟΒ.ΜΠΔΣΟΤ) 

Μ2 657,00 

ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

24 ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΗΗΑ ΤΦΟΤ 1Μ M 418,00 

25 ΠΟΡΣΑ ΞΤΛΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΗΦΤΛΛΖ TMX 7,00 

26 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΒΡΤΖ TMX 7,00 

27 ΞΤΛΗΝΟ ΠΑΓΚΑΚΗ  TMX 12,00 

28 ΚΑΓΟ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ TMX 8,00 

29 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ TMX 8,00 

30 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ TMX 8,00 
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31 ΦΧΣΗΣΗΚΟ LED TMX 6,00 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΧΡΟΤ 

32 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΟΤ ΑΠΌ ΓΗΑΠΗΣΔΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ TMX 8,00 

 

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΠΡΟΣΤΠΑ  
Σν έξγν αθνξά ζηε πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ, 

δαπέδσλ αζθαιείαο, αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πεξίθξαμεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 8 

πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ. Οη παηρληδνθαηαζθεπέο θαζψο θαη ηα δάπεδα 

αζθαιείαο ζα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ ΟΣΑ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη  κε ηελ Τ.Α. 

27934/2014 (Β‟ 2029) θαη ηελ Δγθχθιην 44 Α.Π.30681/2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

ηξνπνπνηεηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο Τ.Α. 28492/2009 (Β‟ 931). Οη ρψξνη ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη φιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ1176. 

Οη γεληθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηακφξθσζε 

ησλ παηδηθψλ ραξψλ έρνπλ ζηφρν ζηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη αζθαιψλ ρψξσλ 

αλαςπρήο γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο επηζθέπηεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο, ακεηαρείξηζηνο, 

απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ 

νπνία πξννξίδεηαη. 

 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη ρσξίο 

λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. 

 Σα φξγαλα θαη νη θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΝ1176 ή ηζνδχλακνπ θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο 

κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 Γηα ηηο επηθάλεηεο πηψζεο πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο, 

φπνπ απαηηνχληαη. Σα πιαθίδηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΝ 1176-1:2017 θαη 

ΔΝ1177:2018 θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν πξφηππα, 

θαζψο θαη έθζεζε απνηειεζκάησλ ρεκηθήο αλάιπζεο θαη αλαθνξάο ειέγρνπ θαηά  ΔΝ71-

3:2019 γηα δείγκα πιαθηδίνπ νηνπδήπνηε πάρνπο θαη έθζεζε απνηειεζκάησλ ρεκηθήο 

αλάιπζεο γηα πεξηεθηηθφηεηα ζε πνιπθπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο (PAH θαηά REACH 

EU1907/2006 θαη EU1272//2013) γηα δείγκα πιαθηδίνπ νηνπδήπνηε πάρνπο. Σα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο ειέγρνπ, εθζέζεηο απνηειεζκάησλ πξέπεη λα  πξνέξρνληαη απφ 

έγθξηηα θαη δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα θαη θνξείο πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζα 

πξνζθνκίδνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Σα ειαζηηθά δάπεδα ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο ε θαηαζθεπή ηεο 

νπνίαο ζα έρεη πξνεγεζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα αθνινπζεί ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. 

 ε θαηάιιεια ζεκεία ζα ηνπνζεηεζεί ν αζηηθφο εμνπιηζκφο θαη ν θσηηζκφο θαη αληίζηνηρα ν 

θάζε ρψξνο ζα πεξηθξαρζεί πεξηκεηξηθά κε θαηάιιειε πεξίθξαμε. 

 

Οη ρψξνη ζπλνιηθά πξννξίδνληαη γηα ςπραγσγία αλήιηθσλ παηδηψλ ρσξίο ηελ επίβιεςε 

πξνζσπηθνχ. 
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Δπηπιένλ, ε επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ ζε θάζε παηδηθή ραξά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

ζηάζκε ρσξίο αληζνζηαζκίεο θαη έληνλεο ή απφηνκεο αιιαγέο ησλ θιίζεσλ κε απνηέιεζκα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζε άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ή αλαπεξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε επηινγή ησλ εμνπιηζκψλ παηρληδηνχ έγηλε κε ηξφπν πνπ: 

 λα είλαη σο επί ην πιείζηνλ πξνζβάζηκα. Να είλαη πνιπιεηηνπξγηθά, λα επηηξέπνπλ ην 

παηρλίδη ζε φιεο ηηο πιεπξέο, δειαδή ζε εχξνο 360ν, λα δηαζέηνπλ ζηνηρεία πνπ 

πξνζθέξνπλ πνηθίιεο επθαηξίεο γηα παηρλίδη θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ εηδηθά 

ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. παηρλίδηα δηάδξαζεο, ξφισλ, 

αθήο θηι) 

 ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα, λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο παηρληδηνχ ζε ηξία 

επίπεδα: δξαζηεξηφηεηεο πξνζβάζηκεο απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, δξαζηεξηφηεηεο ζε 

αλπςσκέλα επίπεδα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε πνιιαπιά επίπεδα.  

 λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ςπραγσγία θαη δξαζηεξηφηεηα παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ 

θαηεγνξηψλ θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε βάζε ηηο εξγνκεηξηθέο, πλεπκαηηθέο θαη 

ςπραγσγηθέο αλάγθεο θαη ηηο θηλεηηθέο, θνηλσληθέο, γισζζηθέο, καζεζηαθέο δεμηφηεηεο ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

 λα επεξεάδνπλ ζεηηθά βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ θαη λα πξνάγνπλ ηελ εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ ρξήζηε/παηδηνχ, 

 λα δηεγείξνπλ κε ηνλ παξαθηλεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ηε ζπκκεηνρή, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηνλ 

πεηξακαηηζκφ θαη λα πξνάγνπλ ηφζν ηε λνεηηθή φζν θαη ηε δεκηνπξγηθή δηακφξθσζε 

ζπκπεξηθνξάο, 

 λα εμππεξεηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάγθε ηνπ ρξήζηε/παηδηνχ γηα θνηλσληθνπνίεζε, 

 λα απνηεινχλ πξφηππα γηα ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηερληθήο αζθάιεηαο πνπ 

ηζρχνπλ δηεζλψο, 

 λα εζηηάδνπλ ζην πεξηβάιινλ, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ αεηθφξνπ ζρεδηαζκνχ. 

Σέινο, ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ δαπέδσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ζήκαηνο θαηαιιειφηεηαο, φπσο 

πεξηθξάμεηο, πφξηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα θαη πηλαθίδα εηζφδνπ. 

ΓΟΜΟΚΟ, 24/06/2020 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

24/06/2020 

 

Ο ζπληάμαο 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
ΜΠΑΚΟΣΔΡΓΙΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

24/06/2020 

 

Ζ Πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Γ. 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
ΡΟΓΑΜΜΑ 

«ΔΑΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ 2019-2020» 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ (Α.Ρ.1) «ΑΣΤΙΚΘ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘ 2019» 

 

ΜΕΤΟ 2 - ΥΡΟΜΕΤΟ 2.3 
Δθμιουργία ι αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν 

 

Η πίςτωςθ προζρχεται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ 2019-2020»  
και ςυγκεκριμζνα από τον Άξονα Προτεραιότθτασ (Α.Π. 1) «Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2019» 

και με ιδία ςυμμετοχι του Δ. Δομοκοφ 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

τθσ πράξθσ: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€ 211.495,00 (με Φ.Ρ.Α.) 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: 

 Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ 

  

 ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ 

  

           

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΡΙΔΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ» 
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ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Σν έξγν αθνξά ζηε πξνκήζεηα εμνπιηζκψλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 8 πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ. 

πγθεθξηκέλα νη παηδηθέο ραξέο ζηηο νπνίεο πξνηείλνληαη νη παξεκβάζεηο είλαη νη θάησζη: 

9. Παηδηθή ραξά Βαξδαιήο (Γ.Δ. Θεζζαιηψηηδνο) 

10. Παηδηθή ραξά Δθθάξαο (Γ.Δ. Θεζζαιηψηηδνο) 

11. Παηδηθή ραξά Μαθξπξξάρεο (Γ.Δ. Ξπληάδνο) 

12. Παηδηθή ραξά  Νενρσξίνπ (Γ.Δ. Γνκνθνχ) 

13. Παηδηθή ραξά Ξπληάδνο (Γ.Δ. Ξπληάδνο) 

14. Παηδηθή ραξά νθηάδαο (Γ.Δ. Θεζζαιηψηηδνο) 

15. Παηδηθή ραξά Φπιηαδψλνο (Γ.Δ. Γνκνθνχ) 

16. Παηδηθή ραξά Πεηξσηνχ (Γ.Δ. Γνκνθνχ) 

 

πγθεθξηκέλα ε ελ ιφγσ κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 

παηδηθψλ ραξψλ, θαηάιιεισλ δαπέδσλ ζηνπο ρψξνπο πηψζεο ησλ νξγάλσλ θαη αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ πιήξε αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ ζε ζεκείν πνπ λα ζπκκνξθψλνληαη 

πιήξσο κε ηα νξηδφκελα ζηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο θαη ηελ ηζρχνπζα Τ.Α. 28492/2009 

(Β‟ 931). 

Οη επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο:  

 Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο 

 Σνπνζέηεζε λένπ θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ  

 Καηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ δαπέδσλ αζθαιείαο γηα πξνζηαζία απφ πηψζεηο 

 Σνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

 Σνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ ζηνπο ρψξνπο πνπ απαηηείηαη 

 

Χο εθ ηνχηνπ, νη αλαθεξφκελεο επεκβάζεηο ζα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ ΟΣΑ θαη ζα 

ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε κεηά ηελ νιηθή 

επέκβαζε λα είλαη θαηάιιειεο πξνο πηζηνπνίεζε θαη αδεηνδφηεζε θαη ελ ζπλερεία πξνο ρξήζε 

απφ ηνπο δεκφηεο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δήκνπ Γνκνθνχ. 

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

κειέηεο, λα είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο, αρξεζηκνπνίεηνο, απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Ο λένο εμνπιηζκφο πνπ έρεη 

επηιεγεί πεξηιακβάλεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα 

ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πιήξνπο θαη 

έηνηκνπ πξνο ρξήζε, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ππνβάζεσλ, γηα ηελ νξζή 

εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη 

κηθξνυιηθά, ψζηε ε παηδηθή ραξά λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

κειέηεο. 
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Ζ κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ είλαη ηέηνηα ψζηε λα παξέρεη 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο επηζθέπηεο, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο 

πεξηνρήο θαη ζπληειψληαο ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, κφληκσλ θαηνίθσλ 

θαη επηζθεπηψλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ο ρψξνο ζην ζχλνιφ ηνπ ζα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ 

ΔΝ1176.  

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 37535200-9 (Δμνπιηζκφο παηδηθήο ραξάο / Playground equipment).  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ζα αλαηεζεί σο εληαία, δηφηη ελζσκαηψλεηαη 

ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο θαη εθηακίεπζεο ηνπ 

πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε πξναπαηηνχκελε ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα θαζέλαλ απφ 

ηνπο ρψξνπο ηεο κειέηεο. Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ππεξεζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πιεξφηεηα, πνηφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, πηζηνπνίεζε θαη αδεηνδφηεζε έθαζηνπ εθ ησλ νρηψ (8) 

ρψξσλ. Οπνηαδήπνηε ππνδηαίξεζε ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα ελέρεη θίλδπλν γηα ηελ πιεξφηεηα, 

ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, πνπ είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο.  

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 170.560,48 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24% (εθηηκψκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: 211.495,00€ θαη ΦΠΑ 24%: 40.934,52€). 

ΑΡΘΡΟ 2ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4782/2021 (ΦΔΚ Α 36/9.3.2021) “Δκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθυζη ηος 

πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ 

ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην 

ςγεία.” 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 

2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” 

θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν 

για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ 

Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 
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 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών 

Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 

2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ 

ζςναλλαγέρ»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και 

οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και 

ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο 

"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή 

καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαζηικοποίηζη  μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ 

ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος 

δημόζιος ηομέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος 

ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α 

167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε 

«πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο».   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά Θέμαηα”,  
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 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και 

ζηοισεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού 

Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και 

Ανάπηςξηρ» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 

Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ε ππ‟ αξηζκφλ εγθεθξηκέλε 65/2020 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ  

 ε κε αξ. πξση. 24189 (9/11/2021) (ΑΓΑΜ: 21REQ009502893 ΑΓΑ: 9ΟΠΕΧ9Α-9ΦΖ) Απφθαζε 

Πνιπεηνχο έγθξηζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο-θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα 

θαιχπηεη ην 2 % ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 ηνπ Ν4412/2016. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα 

(30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο 

δηαθήξπμεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ίδηα παξάγξαθν 

ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 4% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

πξνκήζεηαο ρσξίο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

θαη ηεο ηειεπηαίαο παξαιαβήο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 4ν: ύκβαζε 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ρξφλν ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε πνπ ζα ηνπ 

θνηλνπνηεζεί, πξνο ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην 3ν άξζξν 

ηεο παξνχζαο πξνβιεπφκελε εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν: Πιεξσκή 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Γήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

δηαθήξπμε, πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζή ηνπο κε ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο πιηθψλ θαη ππνβνιή φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φζσλ ελδερνκέλσο δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ εθάζηνηε εληάικαηνο πιεξσκήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν: Ιδηόηεηεο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – πλνδεπηηθά έγγξαθα 

Όια ηα είδε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζα είλαη δε γλσζηψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, κε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ηνπ 

εμνπιηζκνχ Παηδηθήο Υαξάο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα θέξεηο ηηο απαηηνχκελεο 

πηζηνπνηήζεηο φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή κειέηε. Όια ηα είδε ζα ζπλνδεχνληαη κε 

φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηα 

θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα (Διιεληθά θαη Δπξσπατθά) θαη φ,ηη άιιν απνδεηθλχεη ηελ γλεζηφηεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν: Πνηληθέο ξήηξεο 

ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ ζα παξαδνζνχλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 
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Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δε ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν: πκβαηηθή πξνζεζκία 

Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη  

(6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ θαη ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ 

Γήκνπ ζηελ πηζηνπνίεζε εθάζηνηε ρψξνπ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ αζθαιείαο ΔΝ1176 θαη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν: Φόξνη – ηέιε – θξαηήζεηο 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο 

εκέξεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΓΟΜΟΚΟ 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

Ο ζπληάμαο 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
ΜΠΑΚΟΣΔΡΓΙΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

Ζ Πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Γ. 

  

Θεσξήζεθε 

3/6/2021 

 

Ζ Πξντζηακέλε ΣΤΓΓ 

ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

 ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ)   

 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ ςυντάχκθκε με χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), κα αναρτθκεί ξεχωριςτά, ωσ 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ, ςε αρχείο PDF ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ 
«www.promitheus.gov.gr». 
 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
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