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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για
παρεμβάσεις  δημιουργίας  παιδικών χαρών Δήμου Πολυγύρου  (Προμήθεια  εξοπλισμού παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού
Σεφέρη), με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη: 
Κούνιες παιδικής χαράς (CPV 37535210-2),  Τραμπάλες για παιδικές χαρές (CPV 37535250-4),
Τσουλήθρες για παιδικές χαρές (CPV 37535240-1), Εξοπλισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές
(CPV  37535220-5),  Εξοπλισμός  παιδικής  χαράς  (CPV  37535200-9),  Εξοπλισμός  πάρκων  και
παιδικής χαράς (CPV 43325000-7)  Πάγκοι – Καθίσματα (CPV 39113300-0), Δοχεία και Κάδοι
απορριμμάτων (CPV 34928480-6), Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης (CPV 34928471-0), Αστικός
εξοπλισμός  (CPV  34928400-2),  Φωτιστικά  σώματα  (CPV  34991000-0),  Περιφράξεις  (CPV
34928200-0), Επενδύσεις δαπέδων (CPV 44112200-0), Εργασίες- Πιστοποίηση (CPV 45236210-5)
σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  65/2016 μελέτη  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού  207.575,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, και θα χρηματοδοτηθεί
από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 του ∆ήµου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού   Συστήματος
Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  μέσω  της διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. (αρ.ηλ.διαγ. 47303)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 20/11/2017 και ώρα 23:00.
Στην  δημοπρασία  γίνονται  δεκτοί  προμηθευτές  οι  οποίοι  δύνανται  να  εκτελέσουν  την

προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των  4.151,50€, σύμφωνα με

την  υπ’ αριθμ. 65/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή

στην  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  και  του  ΚΗΜΔΗΣ.  Επίσης  θα
παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρης  πρόσβαση  σε  όλα  τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
& στο τηλέφωνο 2371350754 από την κα. Θεανώ Κατερτζή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πολύγυρος 18-10-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ        Αρ. Πρωτ.: φ6ζ/16016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΦΕΡΗ)»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 37535210-2

ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 37535250-4

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 37535240-1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 37535220-5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 37535200-9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 43325000-7

ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 39113300-0

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  34928480-6

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 34928471-0

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 34928400-2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 34991000-0

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 34928200-0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 44112200-0

ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 45236210-5

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 257.393,00€ (ME Φ.Π.Α. 24%)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Πολυγύρου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πολυτεχνείου 50

Πόλη Πολύγυρος

Ταχυδρομικός Κωδικός 63100

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR127

Τηλέφωνο +30 23713 50754

Φαξ +30 23713 50763

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom3@polygyros.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Θεανώ Κατερτζή

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

Διεύθυνση  του  προφίλ αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  Δήμος   μη  κεντρική  αναθέτουσα  αρχή  και  ανήκει  στην  Γενική
Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):  www.polygyros.gr και μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.polygyros.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πολυγύρου. Η δαπάνη για την
εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.15.7135.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017 του Φορέα. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση  εξοπλισμού για τη δημιουργία της
νέας παιδικής σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πολυγύρου όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ.
65/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.            

Τα προς  προμήθεια  είδη κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 37535210-2 7.200,00

ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 37535250-4 5.700,00

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 37535240-1 13.500,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ

37535220-5 14.500,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 37535200-9 49.200,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 43325000-7 5.500,00

ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 39113300-0 5.850,00

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  34928480-6 1.250,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 34928471-0 800,00

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 34928400-2 6.280,00

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 34991000-0 6.400,00

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 34928200-0 10.060,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 44112200-0 49.335,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 45236210-5 32.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 207.575,00

ΦΠΑ 24% 49.818,00

ΣΥΝΟΛΟ 257.393,00

Προϋπολογισμός:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,00 600,00 600,00

2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΜΟ 1,00 600,00 600,00

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙΑ 1,00 2.100,00 2.100,00

4 ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 3,00 800,00 2.400,00

5 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ [ΦΩΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ] 1,00 2.600,00 2.600,00

6 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 2,00 2.300,00 4.600,00

7 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1,00 14.500,00 14.500,00

8 ΟΡΓΑΝΟ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 1,00 11.500,00 11.500,00

9 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ 1,00 2.900,00 2.900,00

10 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 1,00 2.900,00 2.900,00
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11 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1,00 2.900,00 2.900,00

12
ΣΥΝΘΕΤΟ  ΣΠΙΤΑΚΙ  ME
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ&ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

1,00 8.500,00 8.500,00

13 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 1,00 5.000,00 5.000,00

14 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 1,00 29.000,00 29.000,00

15 ΤΟΙΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1,00 5.500,00 5.500,00

16 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ /Μ 172,00 55,00 9.460,00

17 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2,00 300,00 600,00

18 ΚΑΔΟΣ ΖΩΑΚΙ 1,00 450,00 450,00

19 ΚΑΔΟΣ ΞΥΛIΝΟΣ 4,00 200,00 800,00

20 ΒΡΥΣΗ 2,00 600,00 1.200,00

21 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 2,00 440,00 880,00

22 ΞΥΛΙΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 1,00 1.950,00 1.950,00

23 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 6,00 450,00 2.700,00

24 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 4,00 300,00 1.200,00

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 800,00 800,00
26 ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1,00 4.200,00 4.200,00
27 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 8,00 800,00 6.400,00

28
ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΠΛΑΚΙΔΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/Μ2

550,00 45,00 24.750,00

29
ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΠΛΑΚΙΔΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/Μ2

447,00 55,00 24.585,00

30
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ)

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 32.000,00

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 207.575,00

 ΦΠΑ 24% 49.818,00

 ΣΥΝΟΛΟ 257.393,00

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων όλων των ειδών επί ποινή
αποκλεισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 257.393,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 207.575,00€  ΦΠΑ 24% : 49.818,00€).

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται   σε  δύο  (2)  ημερολογιακούς  μήνες  μετά  από  σχετική
ειδοποίηση  της  υπηρεσίας  που  θα  αφορά  τη  διαμόρφωση  του  χώρου  της  παιδικής  χαράς
(χωματουργικές εργασίες κλπ).

Επισημαίνεται  ότι  για  λόγους  διαφάνειας  και  ίσης  μεταχείρισης  αυτών που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 104 και 132 του Ν.
4412/2016. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, II & IV και στην 65/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει  μόνο τιμής
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της  παρ.  Ζ του Ν.  4152/2013 (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία
2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές», 

του  ν.  3886/2010  (Α'  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων
Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76),  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  ,

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

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

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

του  ν.  3469/2006  (Α’ 131)  “Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως  και  λοιπές
διατάξεις”

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 

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

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
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της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Την αριθ. 113/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας.
Την αριθ. 206/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και
ανάληψης δαπάνης
Την αριθ. 206/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,
καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20-11-2017 και ώρα 23:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος, την 24-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18-10-
2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 47303 

Προκήρυξη δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης.

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό  Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

β. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

γ. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε   στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL) :   www.polygyros.gr  
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τον  ανάδοχο,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό
με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν,   τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι  οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

       η με αρ. 2017/S 202-417014 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       η παρούσα Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 16016/18-10-2017) με τα Παραρτήματα  που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής:

       Παράρτημα Ι Τεχνικές Προδιαγραφές
Παράρτημα ΙΙ Συγγραφή Υποχρεώσεων
Παράρτημα ΙΙΙ  ΕΕΕΣ
Παράρτημα ΙV Προϋπολογισμός
Παράρτημα V  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

       το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

       οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

       Η με αριθμό 65/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
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δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να παρατείνει  την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  ή  των
αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα ή  συνοδεύονται  από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί  Δικηγόρων,  είτε  από  ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  που  αφορά  αλλοδαπή
Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο  έγγραφο από το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του προσφέροντος,  είτε  από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
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κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις  αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το ποσό που καλύπτει  η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ. και  τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της
κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που  ανέρχεται  στο  ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων  εκατόν  πενήντα ενός  ευρώ και  πενήντα
λεπτών (4.151,50 ευρώ.) 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,  ήτοι μέχρι 20-9-2018,  άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών, 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει  σε  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση για  έναν από τους
ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.  1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος  για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
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και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και  IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών,  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφί-
ων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με
τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.3. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης ή
τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού  φορέα  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.  4412/2016,  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την εξακρίβωση της  απουσίας  των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.2.3.4.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν.  4412/2016,  η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια και  από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης
απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το
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αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς  ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς   απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν: συνολικό κύκλο
εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015 & 2016) αθροιστικά ίσο
με το συνολικό προϋπολογισμό της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (χωρίς Φ.Π.Α).

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών πριν από την υπογραφή της σύμβασης (2014,
2015 & 2016) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3)  συμβάσεις προμηθειών παρόμοιου
είδους,  αριθμός ικανός για να έχει μεν αποκτήσει εμπειρία σε παρόμοιες συμβάσεις αλλά και
να μην επηρεάζεται αρνητικά ο ανταγωνισμός

β) να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) άτομο τεχνικό προσωπικό υπεύθυνο για τον έλεγχο της
ποιότητας   

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν
και προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού τις κάτωθι πιστοποιήσεις:

α) την διαδικασία ISO 9001:2008 στην προμήθεια ειδών παρόμοιων με τα υπό προμήθεια είδη

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και
επαγγελματική  ικανότητα  (της  παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που  σχετίζονται  με  την  απαιτούμενη  με  τη  διακήρυξη  οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
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β)  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων 2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  III  το  οποίο
αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ
καταρτίζεται  βάσει  του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος  2  του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
του Παραρτήματος 1

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς,  κατά  την υποβολή των δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά τη  σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται,  εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά1:
1

Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές).

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της  απαίτησης του άρθρου 2.2.4.  (απόδειξη καταλληλόλητας  για την
άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας  (Σύμβαση  της  Χάγης)  ή  άλλες  διακρατικές
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.  2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),  καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά  και  πρωτότυπα ή  νομίμως  επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη
βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό κύκλο εργασιών των
τριών τελευταίων  διαχειριστικών χρήσεων  αθροιστικά  (2014,2015,  2016).  Εάν  ο  οικονομικός
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί
να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλο
κατάλληλο έγγραφο.

Β.4.  Για  την απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου 2.2.6 οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν  για  το  α)  Υπεύθυνη  δήλωση  για  τις  συμβάσεις  (3  τουλάχιστον)  που  έχουν
εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2014,2015,2016) και αντίγραφα των
συμβάσεων και για το β) Υπεύθυνη δήλωση & κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια
υπηρεσία

Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν
αντίγραφα  των  πιστοποιητικών  ISO 9001:2008 στην  προμήθεια  ειδών  παρόμοιων  με  τα  υπό
προμήθεια είδη

Β.6. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους   που προβλέπονται
από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό  εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους. 

Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και IV
της Διακήρυξης, για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων όλων των ειδών της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ηλεκτρονική διαδικασία

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και  ώρα που ορίζει  η παρούσα διακήρυξη,  στην Ελληνική Γλώσσα,  σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο ν.4412/2016  ,  ιδίως  άρθρα 36  και  37  και  την  Υπουργική
Απόφαση  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής  του  άρθρου  3  παρ.  3.2  έως  3.4  της
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του
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ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  ρυθμίσει  τα  της  συνέχειας  του  διαγωνισμού  με  σχετική
ανακοίνωσή της.

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα
δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/16  .  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,
αναφέρει  ρητά όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα  ψηφιακά  και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

2.4.2.5. Ο χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω (υπο)φακέλους  μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf  και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς
τα οποία  απαιτείται  να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον  ν.  4250/2014.
Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από  δικηγόρο,  καθώς  και   τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).Δεν
προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο  κατά  την διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  σε  έντυπη μορφή και  σε  εύλογη
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προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαΙΙΙ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως παρακάτω:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Η αναθέτουσα αρχή:

Δημιουργεί  στο  διαδικτυακό τόπο  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?
lang=el το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων
τύπου .xml  και  PDF και  τα  δυο αρχεία αναρτώνται  στο  ΕΣΗΔΗΣ. Συστήνεται  η  χρήση του
αρχείου .xml για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter?lang=el.

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει»)
το αρχείο xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων
πεδίων που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα
πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σημειώνονται τα εξής:

- Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό  τους  θα
συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΕΕ-ΕΣ (Μέρος Ν, Ενότητα Β) .

- Θα πρέπει να αναφέρεται και η ΟΜΑΔΑ ή οι ΟΜΑΔΕΣ για τις οποίες κατατίθεται η
προσφορά

(γ)  Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  εντύπου  ο  οικονομικός  φορέας  επιλέγει
«Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση
του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕI μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο
PDF μέσω του  Chrome (έχει  ήδη  ενσωματωμένη  λειτουργία  εκτύπωσης  PDF).  Διαφορετικά,
μπορεί  να χρησιμοποιήσει  οποιοδήποτε  πρόγραμμα δημιουργίας  αρχείων PDF που διατίθεται
δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕI μπορεί να εκτυπωθεί από
κάθε φυλλομετρητή.

(δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά
(ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε)  Το  υπογεγραμμένο  ψηφιακά  αρχείο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  σε  μορφή  .pdf  στο
φάκελο  της  προσφοράς  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  επιπροσθέτως,  προαιρετικά  σε
μορφή .xml.
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Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ  στο  χώρο  του  διαγωνισμού,  οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν  απ’
ευθείας  στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην
διακήρυξη,  να  συμπληρώνουν  τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να  το  εκτυπώνουν  σε  μορφή  pdf
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό Διαγωνισμό.

Η Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  αξιολογεί  το  ΕΕΕΣ  είτε  με  τη  χρήση  του
αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς:

Οι οικονομικοί φορείς κατά την εισαγωγή τους στον με αριθμό - Α/Α συστήματος 47303
ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα αναζητήσουν από το πλήρες σώμα του διαγωνισμού τον φάκελο που
αποκαλείται  eΕΕΕΣ  ο  οποίος  περιέχει  το  αρχείο  (έγγραφο)  «espd-request.xml»,  και  θα  το
αποθηκεύσουν  σε  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  (εφεξής  Η/Υ).  Στην συνεχεία  θα  μεταβούν  στον
σύνδεσμο·https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome#,  και  στην  επιλογή
«Εισαγωγή ΕΕΕΣ» θα κάνουν τηλεφόρτωση του αρχείου (έγγραφου) «espd-request.xml», που
έχουν αποθηκεύσει στον Η/Υ.

Οι οικονομικοί φορείς πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΕΕΣ και καλούνται να συμπληρώσουν
την ειδική ηλεκτρονική φόρμα με τις ακόλουθες ενότητες και τα αντίστοιχα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί από τον Δήμο Πολυγύρου.

Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  έντυπου  ΕΕΕΣ  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  το
υποβάλλουν σε μορφή .xml και μορφή σε .pdf αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο με την
ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»  του  με  αριθμό  -  Α/Α συστήματος
47303 διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr..

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, και την με αρ. μελ. 65/2016 περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών,
με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  ως  άνω
Παράρτημα. 

Ο  (υπό)φάκελος  της τεχνικής  προσφοράς  θα  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  και με  ποινή
αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:

1.  Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής
περιγραφής,  στο  οποίο  θα  δίδεται  λεπτομερής  περιγραφή  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος,
συνοδευόμενη  από  επίσημα  prospectus  ή  καταλόγους  που  θα  επαληθεύουν  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά  του  προσφερόμενου  είδους.  Σε  κάθε  ένα  από  τα  παραπάνω  έντυπα  είναι
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του
και  να  διευκρινίζεται  ο  τύπος  που  προσφέρεται,  με  τρόπο  μονοσήμαντο,  έτσι  ώστε  να  μη
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση
του  όρου  αυτού  θεωρείται  ότι  συνεπάγεται  αοριστία  της  προσφοράς  και απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 
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α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. 

Για  τα  προϊόντα  που  κατασκευάζει  ο  ίδιος  ο  διαγωνιζόμενος  απαιτείται  ο  χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας». 

2. Όποια  προσφορά  δεν  συνοδεύεται  από  το  τεύχος  αυτό  ή  υπάρχουν  σ'  αυτό  ασαφείς  ή
ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

3. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους με αυτή
της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

4.  Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου  που θα αναφέρει τον κατασκευαστικό οίκο, τη
χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα στον
διαγωνισμό είδη.

5.  Βεβαίωση της  εκάστοτε  κατασκευάστριας  εταιρείας  για  την  αποδοχή  εκτέλεσης  της
προμήθειας  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  στον  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  εκδίδει  την
Βεβαίωση.  Σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να αναφέρεται η
επωνυμία  και  τα  πλήρη  στοιχεία  του  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται,  καθώς  και  τα
στοιχεία του διαγωνισμού και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια
(Δήμος Πολυγύρου).

6.  Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε.
Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε
στην  προσφορά,  σε  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας,  χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

7. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών
έτοιμων προς λειτουργία, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) ημερολογιακούς
μήνες μετά από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας που θα αφορά τη διαμόρφωση του χώρου της
παιδικής χαράς (χωματουργικές εργασίες κλπ).

8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5)
έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, για τα υπό προμήθεια είδη.

9. Υπεύθυνη αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή την απόκλιση των προσφερόμενων
ειδών (πέραν των επιτρεπτών αποκλίσεων) σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές
της  διακήρυξης.   Σε  περίπτωση αποκλίσεων  (πέραν  των  επιτρεπτών  αποκλίσεων)  θα  γίνεται
ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων προς
διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης.

10.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζόμενου  με  την  οποία  θα  δηλώνει  ότι  μετά  την
ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ.2 α,
της αριθμ. ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) και ισχύει.

11. Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη
σειρά  προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ  1176:2008 και  να  φέρουν  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  /  σήμα
συμμόρφωσης με  τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης,  επί  ποινή
αποκλεισμού.

12. Οι  επιφάνειες  πτώσης  και  συγκεκριμένα  τα  ελαστικά  πλακίδια  ασφαλείας  πρέπει  να
πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177  και ΕΛΟΤ
ΕΝ71-3 και  να  φέρουν  βεβαίωση  ελέγχου  και  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  τα  ανωτέρω
πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

13. Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισμού και των
πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 σχετικά με
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το σχεδιασμό, την κατασκευή και εμπορία των αντίστοιχων εξοπλισμών, και να προσκομίζονται
τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισμού.

14. Η Εταιρεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001,
σχετικά  με  την  εγκατάσταση  και  τεχνική  υποστήριξη  οργάνων  παιδικής  χαράς,  αστικού
εξοπλισμού & δαπέδων ασφαλείας, και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά,  επί ποινή
αποκλεισμού.

Επιτρέπεται  η  συμμόρφωση  προς  άλλα  πρότυπα  ή  προδιαγραφές  ασφαλείας  πέραν  των
αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα
αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει
να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της  Y.A.
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων
φορέων ελέγχου.

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς,
σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ' αρίθμ. 28492/11-05-2009
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ' αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που
θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα
από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με
το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2008.

Το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  περιλαμβάνεται  στις  προκαταρτικές  πληροφορίες
αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή
της προσφοράς. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση - παραλαβή από την
υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα.

15. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του  προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία
θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο
ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». 

Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία  που περιλαμβάνονται  στην ειδική  ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
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αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εκτός  της  οικονομικής  προσφοράς  που  παράγεται  από  το  σύστημα  οι
συμμετέχοντες  επί  ποινή  αποκλεισμού  πρέπει  να  συμπληρώσουν  και  να  υποβάλλουν
ψηφιακά  υπογεγραμμένο  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα,  σε  μορφή  pdf,  το  έντυπο  της
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος V’.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

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

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική
οικονομική  προσφορά  του  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή
pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  στο
Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα αρχή,  πριν  από τη λήξη της,  με  αντίστοιχη  παράταση της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  α  του  ν.  4412/2016  και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι  οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,  εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.
(Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας, 

β)  η  οποία περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται με την παρούσα διακήρυξη.  

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες
προσφορές .       Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και  αποκλίσεις  ως προς  τους όρους  και  τις  τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Παρασκευή 24-11-2017 και ώρα 11:00

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων,  ανά στάδιο,  κάθε  προσφέρων που συνεχίζει  σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
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Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το
περιεχόμενο της  τεχνικής  ή οικονομικής  προσφοράς τους,  σύμφωνα με  το  άρθρο 102 του ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα
αυτών  δικαιολογητικά  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών  σε  πρακτικό,  το  οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς  που
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω
υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν  αποσφραγίζονται  αλλά τηρούνται  από την αναθέτουσα αρχή μέχρι  την  οριστική  επίλυση
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και
συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή ή  απόρριψή τους,  την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις
ισότιμες προσφορές. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,  η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει  σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20)
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ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται  στην παράγραφο 2.2.9.2.  της  παρούσας διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 -2.2.8  αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.

Αν  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών
διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία  κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)   δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της  παρούσας  διακήρυξης,  η
διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν  λόγω απόφαση αναφέρει  την προθεσμία για την αναστολή της  σύναψης της  σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον  ανάδοχο να  προσέλθει  για  υπογραφή του  συμφωνητικού
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημιά  από πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας
αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4
του  ν.  3886/2010  (Α΄/147).  Η  προδικαστική  προσφυγή  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  με  τη
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε
μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία
για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής  αποφανθεί  διαφορετικά.  Εφόσον  ασκηθεί  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων,  ο  αιτών
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ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά
την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.
4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει  ή δύναται  να ματαιώσει  εν όλω ή εν μέρει  αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της  αρμόδιας  Επιτροπής του Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από γνώμη του
αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το
αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το
σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο 2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το
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δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  τις  αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις  συμβατικές του υποχρεώσεις  και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της  εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της  σύμβασης σε υπεργολάβους.  Η τήρηση των
υποχρεώσεων της  παρ.  2  του άρθρου 18 του ν.  4412/2016 από υπεργολάβους  δεν  αίρει  την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις
απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της
διακοπής αυτής  στην Αναθέτουσα Αρχή,  οφείλει  δε να διασφαλίσει  την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται  να  επαληθεύσει  τους  ως  άνω  λόγους  και  για  τμήμα  ή  τμήματα  της  σύμβασης  που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  είτε  τμηματικά,  μετά  την  τμηματική
παραλαβή των υλικών και την παραλαβή των αντίστοιχων τιμολογίων του κάθε τμήματος που θα
παραδίδεται είτε συνολικά μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και  με τον τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της  σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με τις
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και  για  λογαριασμό της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρε-
ωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κα-
τάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδο-
σης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθε-
σμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής,  αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυ-
γή. 

6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δύο (2) ημερολογιακών μηνών μετά
από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας που θα αφορά τη διαμόρφωση του χώρου της παιδικής
χαράς (χωματουργικές εργασίες κλπ). Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με
την παράδοση και πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού στις τελικές
τους θέσεις, καθώς και την παράδοση στον Δήμο των σχετικών πιστοποιητικών της εγκατάστασης
κατά ΕΝ 1176:2008

Τα είδη θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα στο χώρο της συγκεκριμένης  παιδικής χαράς
σύμφωνα με την πρόταση του προμηθευτή που θα υποβάλλει σχέδιο χωροθέτησης των οργάνων
και ύστερα από σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των  υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  η  παράταση
χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
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6.1.2.  Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται  με  τον/τους  ακόλουθο/ους  τρόπο/ους:
μακροσκοπικά αφού προσκομιστεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της παιδικής χαράς 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
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παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής
εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εξωτερικό

Τον  προμηθευτή   βαρύνουν  τα  έξοδα  μεταφοράς,  ασφάλισης  και  παράδοσης  των  ειδών  στις
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου,  η  προθεσμία  που
ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο  χρόνος  εγγύησης  μετρούμενος  από  της  ημερομηνίας  της  προσωρινής  παραλαβής  αυτού,
καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη. 

Ο συμμετέχων θα προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για
πέντε (5) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, για τα υπό προμήθεια είδη.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας.  Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η
επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής,  προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο
της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  της
εγγυημένης  λειτουργίας,  στο  οποίο  αποφαίνεται  για  την  συμμόρφωση  του  αναδόχου  στις
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό όργανο μπορεί  να προτείνει  την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού

εξοπλισμού  και  δαπέδων  ασφαλείας  για  τη  δημιουργία  νέας  παιδικής  χαράς  στο  Δήμο

Πολυγύρου. 

Σκοπός  της  παρούσας  επέμβασης  είναι  η  αναβάθμιση  της  περιοχής  και  του  αστικού

περιβάλλοντος,  με  τη  δημιουργία  ενός  νέου  χώρου  παιδικής  χαράς,  ο  οποίος  και  θα

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 257.393,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) και αφορά στην

προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία της νέας παιδικής χαράς και την άρτια

καταλληλότητά της ώστε να πιστοποιηθεί και να λάβει το Σήμα καταλληλότητας για την άμεση

λειτουργία  της.  Ο  εξοπλισμός  αυτός  θα  περιλαμβάνει  όργανα  παιδικής  χαράς  που  θα

απευθύνονται  σε  παιδιά  διαφορετικών  ηλικιακών  ομάδων,  δάπεδα  απορρόφησης  κρούσεων

πλακίδια  κατάλληλα  για  να  καλύψουν  τα  απαιτούμενα  ύψη  πτώσης,  κατάλληλη  περίφραξη

περιμετρικά του χώρου της παιδικής χαράς, καθώς και όλο τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισμό

που  πρέπει  να  εξοπλίσει  κατάλληλα  μια  νέα  παιδική  χαρά  (καθιστικά,  κάδοι  απορριμμάτων,

βρύσες, φωτιστικά και πληροφοριακή πινακίδα). 

Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου χαρακτηρισμένο ως «χώρος

πάρκου» συνολικής έκτασης 1.778,25τ.μ. στη συμβολή των οδών Σεφέρη, Καραμανλή, Ελύτη και

Ασκληπιού (εικόνες 1, 2 & 3).

εικόνα 1. Αεροφωτογραφία Κ.Χ- Χώρου Πάρκου
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εικόνα 2.Παιδική Χαρά ΚΧ7 

Η προμήθεια στην οποία αποσκοπεί η συγκεκριμένη μελέτη, σκοπό έχει τη δημιουργία ενός νέου

χώρου παιδοτόπου,  σύμφωνα με  τις  γενικές  διατάξεις  που  άπτονται  του  σχεδιασμού και  της

οργάνωσης μιας νέας παιδικής χαράς, με την κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό με παιχνίδια

ασφαλή  και  κατάλληλα  ώστε  να  αναπτυχθούν  ασφαλείς  χώροι  για  παιχνίδι  και  ξεκούραση.

Επιπλέον, επειδή ανάγκη για ψυχαγωγία, εκτός των νήπιων και των μικρών παιδιών, έχουν και τα

παιδιά στην ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα της προεφηβείας και εφηβείας, παιδική χαρά εννοείται

πλέον ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος των ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία ανηλίκων,

χωρίς  την  επίβλεψη  προσωπικού.  Στην  παρούσα  μελέτη  έχει  γίνει  διεύρυνση  της  ηλικιακής

ομάδας των χρηστών της  παιδικής  χαράς και  λαμβάνεται  μέριμνα,  όπου είναι  εφικτό,  για  τη

δημιουργία κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε μεγαλύτερα παιδιά.

Ο σχεδιασμός συμβάλλει στην κατά το δυνατόν εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στο παιχνίδι

των παιδιών.  Στόχος  της  μελέτης  είναι  η  δημιουργία  σύγχρονων,  λειτουργικών και  ασφαλών

χώρων αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Ο χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για

τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες είναι σχεδιασμένος, δάπεδο ασφαλείας, καθιστικά

σε  καίριες  θέσεις,  τόσο  για  την  ορθή  επίβλεψη  των  παιδιών,  αλλά  και  την  ανάπαυση  των

επισκεπτών, κάδους απορριμμάτων, χώρο σκίασης και καθιστικού (κιόσκι), ηλεκτροφωτισμό κλπ.

Επιπλέον,  θα παρέχεται η ευκαιρία αναψυχής και παιχνιδιού σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο

προτεινόμενος εξοπλισμός έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει μία πληθώρα δραστηριοτήτων στους

επισκέπτες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων όπως π.χ. κούνιες και ελατήρια για

νήπια (έως 4 ετών), κούνιες για παιδιά μικρής ηλικίας (2 έως 6 ετών), τσουλήθρες για νήπια και

για παιδιά άνω των 3 ετών και αναρριχητικές δραστηριότητες για παιδιά από 6 ετών και άνω,

ενισχύοντας  την  ελκυστικότητα  της  περιοχής  και  συμβάλλοντας  στην  βελτίωση του  βιοτικού

επιπέδου των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη

της περιοχής.

Η ανάπλαση του χώρου της παρούσας μελέτης μέσω ενός ισορροπημένου, βιώσιμου, αειφορικού

σχεδιασμού θα συμβάλλει κατά το μέγιστο στην αξιοποίηση, αναζωογόνηση, αναβάθμιση της

περιοχής και θα αποτελέσει πόλο έλξης και συνάθροισης, ξεκούρασης, αναψυχής για τα παιδιά,

τους μεγάλους, τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες κάθε ηλικίας. Η ανάπλαση

τους  θα  αποτελέσει  πηγή  ζωής,  αποδίδοντας  στο  χώρο  αισθητική  αναβάθμιση  και

λειτουργικότητα,  με  κύριο  γνώμονα  την  ανάπτυξη  βασικών  δεξιοτήτων,  σωματικών  και

πνευματικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών. 
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εικόνα 3. Φωτογραφική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης Κ.Χ- Χώρου πάρκου

Καταλληλότητα χώρου- Σκοπιμότητα μελέτης

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί βάσει των απαιτήσεων ασφαλείας, όπως αυτές

ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές

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

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

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

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

προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο καθορισμός

του τόπου δημιουργίας και ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. Όσον αφορά,

στο  θέμα  της  καταλληλότητας  των  παιδικών  χαρών  πληρούνται  οι  ελάχιστες  απαιτήσεις

ασφάλειας. Συγκεκριμένα για τον επιλεγμένο χώρο για τη δημιουργία της νέας παιδικής χαράς,

ισχύουν τα κάτωθι:
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o δε γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστη-

ριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά, 

o δε γειτνιάζει με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. 

o Έχει ληφθεί µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεποµένων ορίων ασφαλούς

έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορί-

ζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος ηλε-

κτρικής ενέργειας.

o δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για παράδειγμα κατολισθή-

σεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.).

o δεν είναι οπτικά απομονωμένος χώρος.

o δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των

παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.). 

o θα υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (δρόμος ήπιας κυκλοφορίας).

Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου

Επίσης  λαμβάνονται  υπόψη  όλες  οι  παράμετροι  που  περιγράφονται  αναλυτικά  στα  πρότυπα

ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

o Λαμβάνεται υπόψη η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του κάθε χώρου, με

περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα εισόδου, ώστε να

αποτρέπεται η διάβαση σε άτομα που δεν έχουν λόγο παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και

να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περι-

βάλλον. 

o Λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών,

καθώς και η θέση των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.

o Θα υπάρχει είσοδος κοινού με άνοιγμα τουλάχιστον ένα μέτρο

o Ο χώρος θα περιβάλλεται από ικανή περίφραξη τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργικός και να πα-

ρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευ-

ση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν θα απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από

τον περιβάλλοντα χώρο.

o Θα υπάρχουν ζώνες όδευσης τουλάχιστον 1,50μ.

o Θα υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός 

o Θα τοποθετηθούν καθιστικά για τους συνοδούς των παιδιών, προσφέροντας δυνατότητες ξε-

κούρασης, αναψυχής, κοινωνικοποίησης με άλλους γονείς και εποπτείας των παιδιών. 

o Θα τοποθετηθούν βρύσες με πόσιμο νερό

o Θα τοποθετηθεί σημείο σκίασης (κιόσκι)
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o Θα υπάρχουν κατάλληλες προσβάσεις για Α.με.Α (είσοδος στο χώρο παιχνιδιού και εντός του

παιδοτόπου)

o Εντάσσονται δραστηριότητες Α.με.Α. 

o Θα τοποθετηθούν κάδοι για απορρίμματα σε διάφορα σημεία του χώρου

o Αποτρέπεται κατά το δυνατό η είσοδος αδέσποτων ζώων με τα στοιχεία της περίφραξης

o Θα τοποθετηθεί πινακίδα εισόδου η οποία θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας

λειτουργίας της παιδικής χαράς καθώς και κάθε άλλη πληροφορία καθορίζεται από τη νομοθε-

σία

o Προσφέρεται ποικιλία παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι

και εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.

o Τηρούνται τα όρια ασφαλείας του κάθε οργάνου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυ-

ματισμού.

Για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω  προμήθειας  θα  διεξαχθεί  Ανοιχτός  Δημόσιος  Ηλεκτρονικός

Μειοδοτικός  Διαγωνισμός  Άνω  των  Ορίων  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο

κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει

τιμής. Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε  257.393,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%) και θα καλυφθεί από δάνειο.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1. Του  N.3463/2006  «Κύρωσης  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ  Α

114/08.06.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων

μεταναστευτικής  πολιτικής  και  λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας  Υπουργείου Εσωτερι-

κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007).

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοί-

κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010).

3. Του άρθρου  24 του Ν. 2198/94,  σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από

εμπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 43 Α /22.3.1994).

4. Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχια-

κό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007).

5. Του άρθρου 8 του Ν.2741/99,  «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θε-

μάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,   σχετικά με τις

Κρατικές Προμήθειες (ΦΕΚ. Α' 199/28.09.1999)

6. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
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ων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικηθήκαν οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα

Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010). 

7. Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 "Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τε-

χνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δή-

μων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη

διαδικασία  συντήρησης  αυτών,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια”  (ΦΕΚ

931Β/18.5.2009),  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  υπ'αρίθμ.  27934/2014

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25.7.2014)

8. Του άρθρου 57 του Ν.4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς

εκθέσεις  επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,  την τροποποίηση της Οδηγίας  2006/43/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου και  την κατάργηση των Οδηγιών

78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και

στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου  (Ε.Ε.  L  330/1  της  15ης  Νοεμβρίου  2014)  «για  την  τροποποίηση  της  Οδηγίας

2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και

πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ

125/Α/07-07-2016).

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-

σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ  Α 147/08.08.2016).

10.  Του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύ-

σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων

του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014), περί κατάργη-

σης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

11. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Δια-

τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013).

12. Του άρθρου 9, παρ. 4β του  Ν.4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων

και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 242/06.11.2013).

13. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κε-

ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφα-

λαίου του ν.  3588/2007 -  Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και  άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ Α 204/15.09.2011). 

14. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-

γίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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15. Της ΥΑ Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».

16. Την υπ’αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας

δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια.

17. Την υπ’αριθμ. 206/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

18. Την υπ. αριθμ. 65/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα «ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΦΕΡΗ».

19. Το υπ.αρ. 4486/24-4-2017 με μοναδικό αριθμό [ΑΔΑΜ 17REQ001900080] πρωτογενές

αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του

Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ 204 Α΄] όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/12 [ΦΕΚ

14 Α’ ] και της ΚΥΑ Π1/2380/2012 [ΦΕΚ 3400 Β’]

20. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 και ΕΝ1177:2008,  για

τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στον

εξοπλισμό.

Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση

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

Ειδικότερα:

α) Ο επιλεγμένος εξοπλισμός θα είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

β) Τα όργανα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ

1176 και θα φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο

φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

γ) Σχετικά με τις επιφάνειες πτώσης:

- Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων \

ΕΝ1176-1,  ΕΝ1177  και  ΕΝ71-3,  και  να  φέρουν  βεβαίωση  ελέγχου  και  πιστοποιητικό

συμμόρφωσης  με  τα  αντίστοιχο  πρότυπα  από  αναγνωρισμένο  φορέα  πιστοποίησης  επί  ποινή

αποκλεισμού.

δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών και των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει

να  είναι  πιστοποιημένη  κατά  ISO  9001  και  ISO  14001  και  να  προσκομίζονται  τα  εν  λόγω

πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού.

ε) Τα φωτιστικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ60598-1:2008,

ΕΝ  60598-2-3:2003  ή  αντίστοιχα  αυτών  και  να  φέρουν  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  τα

αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.

Όσον φορά τα πρότυπα ασφαλείας εξοπλισμού των παιδικών χαρών επιτρέπεται η συμμόρφωση

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

τεκμηριώνεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των

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

931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της

μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας που

έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες,

να  μη  γίνεται  χρήση  αμιάντου,  τοξικών  χρωμάτων,  εύφλεκτων  υλικών  κ.λπ.)  και  να

ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και

ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για

την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας. Κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες

εκσκαφών  και  προετοιμασίας  εδάφους  (για  να  είναι  έτοιμο  για  την  κατασκευή  υποβάσεων

σκυροδέματος), διαμόρφωσης του υπόλοιπου χώρου (πέραν του χώρου τοποθέτησης εξοπλισμού

παιδικής  χαράς και  δαπέδων ασφαλείας),  και  δημιουργία κατάλληλης πρόσβασης για Α.με.Α.

ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης και να

είναι εύκολη η πρόσβαση προς και εντός αυτής θα βαρύνουν το Δήμο.

Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε

Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β

931/18-05-2009,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  27934/2014  Υ.Α (ΦΕΚ 2029/  25  -7-  2014).  Ο

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

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

αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το

οποίο  αποδεικνύεται  η  συμμόρφωση τους  με  τις  απαιτήσεις  ασφαλείας  της  σειράς  προτύπων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. 

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με

την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς.

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας

άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και

από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A. 28492/11¬05-2009 (ΦΕΚ Β

931/18-05-2009,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει),  τεχνική  έκθεση  επικυρωμένη  από

αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του

εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
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-  Όνομα  και  διεύθυνση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  ή  του

εισαγωγέα ή του διανομέα.

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

- Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.

-  Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  καταθέσει  Δήλωση  ότι  για  κάθε  εξοπλισμό  που  θα

παραδίδεται θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται

στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,00

2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΜΟ 1,00

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙΑ 1,00

4 ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 3,00

5 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ [ΦΩΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ] 1,00

6 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 2,00

7 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1,00

8 ΟΡΓΑΝΟ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 1,00

9 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ 1,00

10 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 1,00

11 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1,00

12 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ME ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1,00

13 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 1,00

14 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 1,00

15 ΤΟΙΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1,00

16 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ /Μ 172,00

17 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2,00

18 ΚΑΔΟΣ ΖΩΑΚΙ 1,00

19 ΚΑΔΟΣ ΞΥΛΝΟΣ 4,00

20 ΒΡΥΣΗ 2,00

21 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 2,00

22 ΞΥΛΙΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 1,00

23 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 6,00

24 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 4,00

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00

26 ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1,00
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27 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 8,00

28 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/Μ2 525,00

29 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/Μ2 447,00

30 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ) ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

o Δημιουργία ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα -ζώνη νηπίων και ζώνη παιδιών-

o Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις

o Τοποθέτηση εξοπλισμού παιχνιδιού και αστικού εξοπλισμού

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υλικών

Ξυλεία γενικής χρήσης

Τα  φέροντα  ξύλινα  στοιχεία  κατασκευάζονται  από  εμποτισμένη  πεύκη  αρκτικού  κύκλου,

υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1

που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με

μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

Φυσικές ιδιότητες

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) 

Ακτινικά 0,0015

Εφαπτομενικά 0,003

Κατά μήκος 0,00007

Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

Δοκοί (σύνθετη τρικολλητή ξυλεία)

Σύνθετη  εμποτισμένη  επικολλητή  ξυλεία  χρησιμοποιείται  σε  δομικά  στοιχεία  στα  οποία  τα

φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά. 

Υγρασία (8-12%). 

Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι

και  οι  κάθε  είδους  δυσμορφίες  του  ξύλου  που  επηρεάζουν   την  αντοχή  του  και  κατόπιν

συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN

68140-1 

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή
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δεσμών κόλλας:  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3), EN 391, EN 392 (sheartest) και

DIN 68141.

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία και

σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος (χρόνος

που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων  στοιχείων), η

πίεση που εφαρμόζεται  στα συγκολλημένα στοιχεία (σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος

συμπίεσης.

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου οι

παράγοντες συγκόλλησης ( πίεση, χρόνος ) ελέγχονται από υπολογιστή. 

HPL (High Pressure Laminate)

Το HPL (High Pressure Laminate) τύπου MEG (εξωτερικής χρήσης) είναι υλικό ανθεκτικό στις

πιο  ακραίες  κλιματολογικές  συνθήκες.  Αποτελείται  από  κυτταρινικές  ίνες  εμποτισμένες  σε

φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική

επιφάνεια  συγκροτείται  από  έγχρωμο  διακοσμητικό  φύλλο  εμποτισμένο  σε  αμινοπλαστικές

ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται

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

υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 

Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες,

βίδες, σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο

(με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με

αμμοβολή. 

Οι  διαστάσεις  και  διατομές  των  μεταλλικών  στοιχείων  πρέπει  να  είναι  επαρκείς  για  να

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Λαμαρίνες

Όπου  απαιτείται  η  χρήση  μεταλλικών  επιφανειών  χρησιμοποιούνται  είτε  λαμαρίνες  θερμής

έλασης St37.2 κατά DIN 1541 πάχους 3χιλ και άνω, είτε λαμαρίνες ψυχρής έλασης St12.3 κατά

DIN 1543 πάχους μικρότερου από 2χιλ. Σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγονται διάτρητες λαμαρίνες

με διάφορα σχήματα τρυπών για την αισθητική αναβάθμιση των παιχνιδιών.

Αλυσίδες

Οι  αλυσίδες  είναι  φτιαγμένες  από  γαλβανισμένο  χάλυβα  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ1176,

πάχους 6χιλ με μικρό διάκενο για να αποφεύγεται η παγίδευση δαχτύλων. Έχουν μεγάλη αντοχή

σε  διάβρωση  ενώ  το  μέγιστο  φορτίο  που  μπορούν  να  φέρουν  ανέρχεται  στα  400  κιλά

τουλάχιστον.
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Βίδες και μεταλλικοί σύνδεσμοι

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συνδεσμολογία των παιχνιδιών (βίδες, γωνίες, βαγονέτα

κ.α.)  κατασκευάζονται  από ανοξείδωτα ή  γαλβανισμένα  μέταλλα.  Έχουν  μεγάλη  αντοχή στη

διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες. Για την επιλογή των διαστάσεων και των διατομών των

στοιχείων σύνδεσης λαμβάνονται υπ’ όψιν τα φορτία που ασκούνται σε κάθε περίπτωση.

Βαφές μετάλλων

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία βάφονται με πολυεστερικές βαφές πούδρας δύο στρώσεων. Αυτή η

τεχνική βαφής εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα μέταλλα προσθέτοντας ένα επιπλέον

προστατευτικό  στρώμα  στην  επιφάνεια.  Επίσης,  αυτός  ο  τρόπος  βαφής  δίνει  ένα  καλύτερο

αισθητικό αποτέλεσμα με πολλές χρωματικές επιλογές.

Χρώματα και υλικά βαφής

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για

εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο,  κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα

βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα

παιδιά. 

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα

polyester, δύο στρωμάτων.

Καθίσματα κούνιας

Τα καθίσματα που χρησιμοποιούνται στις κούνιες, τόσο των παίδων όσο και των νηπίων, είναι

κατασκευασμένα από καουτσούκ με πυρήνα αλουμινίου για την ενίσχυση της σταθερότητας τους.

Το καουτσούκ, είτε φυσικό είτε συνθετικό, είναι ένα αδρανές υλικό που δεν μεταβάλλει τη δομή

του για μεγάλο χρονικό διάστημα με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη

απορροφητικότητα κρούσεων προστατεύοντας τα παιδιά από επώδυνα χτυπήματα.

Σχοινιά

Τα  σχοινιά  που  χρησιμοποιούνται  αποτελούνται  από  συρματόσχοινο  επικαλυμμένο  με  ίνες

πολυπροπυλενίου.  Τα  σχοινιά  είναι  κατασκευασμένα  ώστε  να  μην  χαλαρώνουν  και  να  μην

ξεπλέκονται με την πάροδο του χρόνου. Η εξωτερική επιφάνεια έχει μεγάλη αντοχή σε φθορές,

ηλιακή  ακτινοβολία  και  καιρικές  συνθήκες.  Το πολυπροπυλένιο  είναι  απολύτως  ασφαλές  και

ακίνδυνο για την υγεία των παιδιών.

Πλαστικά στοιχεία

Τα πλαστικά  στοιχεία  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  του  εξοπλισμού  πρέπει  να  έχουν

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω

χρησιμοποιούνται  υλικά που έχουν και  την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο

(PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την

προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυμένος πολυεστέρας
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Σύνθετο  πλαστικό,  πολυεστέρας  ενισχυμένος  με  επιμήκεις  ίνες  υάλου.  Το  GFRP είναι  ένα

ιδιαίτερα  ανθεκτικό  υλικό,  ικανό  να  παραλάβει  μεγάλα  φορτία,  ελαφρύ  (10  έως  20kgr/m2),

γεγονός που το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή

και ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις

χημικές ουσίες. Είναι υλικό με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.

HDPE (High Density Polyethylene)

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που

αναγνωρίζεται  παγκόσμια  για  τις  αξιόλογες  θερμομηχανικές,  ηλεκτρικές  και  χημικές  του

ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας

των  πολυολεφινών),  το  οποίο  παράγεται  μετά  από  πολυμερισμό  του  αιθυλενίου.  Έχει

αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις

γεωλογικές συνθήκες.

DURAPOL

Πολυμερές μορφοποιημένο ώστε με υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες. Είναι δοκιμασμένο

σε  κρούση.  Δεν  ξεφλουδίζει,  δεν  σκουριάζει  και  δεν  ξεβάφει.  Έχει  μεγάλη  αντοχή  σε

βανδαλισμούς και ακραίες καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εξωτερική χρήση.

Συνδεσμολογία

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα

παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

Βάσεις

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2008 τα όργανα δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος για την

αποφυγή απορρόφησης υγρασίας και αλλοίωσης των βάσεων. Οι βάσεις θα τοποθετούνται στο

κάτω μέρος  (πέλμα)  του  κάθε  ορθοστάτη έτσι  ώστε  να  αποφεύγεται  η  κατακράτηση υγρών

ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν μακροχρόνια την ξυλεία. Οι βάσεις

πάκτωσης θα φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγε-

ται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. Θα είναι κατασκευασμένες από

στραντζαρισμένη γαλβανιζέ  λαμαρίνα  και  κατάλληλα διαμορφωμένες  ώστε  να δίνουν στιβα-

ρότητα στην κατασκευή.

Σχεδιασμός - Τεκμηρίωση

Όλα  τα  όργανα  παιδικής  χαράς  και  τα  ελαστικά  δάπεδα  ασφαλείας  θα  σχεδιάζονται  και  θα

ακολουθούν  τις  προδιαγραφές  του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  ΕΝ1176:2008  και  ΕΝ1177:2008

αντίστοιχα  για  την  ασφάλεια  των  παιδικών  χαρών.  Κατά  την  παράδοσή  του  ο  εξοπλισμός

συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (κατασκευαστικά σχέδια, σήμα συμμόρφωσης με

το ΕΝ1176:2008, εγχειρίδιο θεμελίωσης, εγχειρίδιο συντήρησης και εγχειρίδιο τοποθέτησης του

οργάνου) που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών
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Όσον  αφορά  στην  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  των  παιδικών  χαρών,  αυτή  γίνεται  από

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ.

28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι  πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του

εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της

επιφάνειας πρόσκρουσης, την δοκιμή κοσκινίσματος, όπως προαναφέρθηκε, καθώς επίσης και

τον έλεγχο των προσκομισθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα

πρότυπα.

Υπό προμήθεια εξοπλισμός

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της

μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να

ανταποκρίνεται  στην  χρήση  και  λειτουργία  για  την  οποία  προορίζεται.  Πρέπει  επί  ποινή

αποκλεισμού να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον

τύπο και  το πλήθος  των δραστηριοτήτων που προσφέρουν,  τις  ηλικιακές  ομάδες  στις  οποίες

απευθύνονται  και  τα  υλικά  κατασκευής,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ισονομία  μεταξύ  των

συμμετεχόντων.

Επιτρεπτές αποκλίσεις

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και των λοιπών ειδών είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης

±15% στις  συνολικές  διαστάσεις  καθώς και  ±15% στις  διαστάσεις  των επί  μέρους στοιχείων,

ωστόσο δεν επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε

να  μην  παρουσιασθεί  έλλειψη  στις  προϋπολογισθείσες  ποσότητες  των  δαπέδων  ασφαλείας.

Αποκλίσεις  στο  μέγιστο  ύψος  πτώσης  των  παιχνιδιών  επιτρέπονται  σε  ποσοστό  ±  15%,

αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τα προσφερόμενα δάπεδα ασφαλείας. Αντίστοιχα το πάχος

του  δαπέδου  μπορεί  να  έχει  περιθώριο  απόκλισης  ±  15%,  αρκεί  να  καλύπτεται  από  το

προσφερόμενο  δάπεδο  ασφαλείας  το  ύψος  πτώσης  που  αναφέρεται  στα  σχετικά  άρθρα  των

τεχνικών  περιγραφών  της  Μελέτης.  Σε  περίπτωση  που  οι  αποδεκτές  αποκλίσεις  στον  χώρο

ασφαλείας,  οδηγούν  σε  αύξηση  του  χώρου  αυτού  σε  σχέση  με  τις  αναφερόμενες  στην  μελέτη

διαστάσεις,  καθώς  και  σε   περίπτωση  που  οι  αποδεκτές  αποκλίσεις  στο  ύψος  πτώσης  των

εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στη μελέτη, ο

ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, και  την

αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι  επιφάνειες  απορρόφησης

κραδασμών  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  του  ύψους  πτώσης  των  εξοπλισμών  χωρίς  επιπλέον

οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο. Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με

σχετική δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού.

Αποκλίσεις  πέραν  των  αναφερόμενων  επιτρεπτών  ορίων  δεν  θα  γίνονται  αποδεκτές  και  οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και

ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για

την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας. Κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες

εκσκαφών  και  προετοιμασίας  εδάφους  (για  την  κατασκευή  υποβάσεων  σκυροδέματος),

διαμόρφωσης του υπόλοιπου χώρου (πέραν του χώρου τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς

και δαπέδων ασφαλείας),  και δημιουργία κατάλληλης πρόσβασης για Α.με.Α. ώστε η παιδική

χαρά να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης και να είναι εύκολη η

πρόσβαση προς και εντός αυτής θα βαρύνουν τον Δήμο.

1. Ξύλινο παιχνίδι ελατηρίου
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 900mm
Μήκος: 800mm
Πλάτος: 350mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Κρίσιμο ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 3800mm
Πλάτος: 3350mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί
Δραστηριότητες:  Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα: 1,5 και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

To παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. Ο φορέας κατασκευάζεται από

σύνθετη συμπαγή ξυλεία πεύκης σε μορφή μικρού ζώου (π.χ. λαγός ή αντίστοιχο) πάχους 70mm

περίπου.  Σε  κατάλληλες  θέσεις  τοποθετούνται  πλαστικές  χειρολαβές  και  αναβολείς  που

σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. Εκατέρωθεν της μορφής η κατασκευή συμπληρώνεται

από HPL πάχους 18 mm περίπου που αναπαριστά χαρακτηριστικά (π.χ.τα αυτιά) του ζώου.

Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό

έλασμα στο οποίο τοποθετείται και ο φορέας και το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται

παρακάτω.

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL τύπου MEG

πάχους 12mm.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20, δύο

μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Το ελατήριο επάνω

στο  οποίο  στηρίζεται  η  σούστα  κατασκευάζεται  από  χάλυβα  και  είναι  σχεδιασμένο  και

κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό

των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. 
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2. Παιχνίδι ελατηρίου με μορφή ζώου
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 900mm
Μήκος: 900mm
Πλάτος: 400mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 4900mm
Πλάτος: 3400mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες:  1παιδί
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα: 1,5 και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η  κατασκευή  αναπαριστά  την  μορφή  ζώου  (π.χ.  καμηλοπάρδαλης,  εντόμου  ή  αντίστοιχο)

φέροντας στοιχεία δραστηριοτήτων.
Γενικά η  κατασκευή απαρτίζεται  από σκελετό  κατασκευασμένο  από σιδηροσωλήνα διατομής

Φ42mm και  πάχους  3mm. Επάνω στον σκελετό  τοποθετείται  πάνελ με την μορφή του ζώου

κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 
Σε  συγκεκριμένες  θέσεις  στο  πάνελ  τοποθετούνται  χειρολαβές  από  υψηλής  πυκνότητας

πολυαιθυλένιο.  Επίσης τοποθετούνται ειδικά τεμάχια  που δύναται να περιστραφούν δίνοντας

διαδραστικό χαρακτήρα στην κατασκευή.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος με ειδικά διαμορφωμένα αγκύρια.

To παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από το φορέα, το κάθισμα και τη βάση. Ο φορέας αποτελείται

από τρία (3) παραπέτα που φέρουν τη θεματική μορφή του ζώου (π.χ.ακρίδας ή αντίστοιχο) και

κατασκευάζονται  από  πανέλα  HPL πάχους  18mm,  οι  εκτεθειμένες  ακμές  των  οποίων  είναι

στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά αιχμηρά και επικίνδυνα άκρα. 

Συγκεκριμένα τα δύο ακριανά παραπέτα (δεξιά και αριστερά του παιχνιδιού) αποτελούνται από

δύο  πανέλα  HPL,  ενώ  ένα  τρίτο  μονό  πανέλο  HPL  τοποθετείται  κεντρικά  στο  μέσο  της

απόστασης των ακριανών παραπέτων,  ώστε  να  δημιουργηθεί  ο  κατάλληλος  χώρος  για  να το

τοποθετήσει αριστερά και δεξιά τα άκρα του ο χρήστης. Το κάθε ένα από τα ακριανά παραπέτα

που συμβολίζει τον κύριο κορμό και το πόδι του εντόμου, αποτελείται αντίστοιχα από δύο (2)

πανέλα  HPL.  Τα  δύο  πανέλα  εφάπτονται  μεταξύ  τους  με  ειδικές  βίδες.  Τα  παραπέτα  έχουν

απόσταση μεταξύ τους περίπου 310mm. Το τρίτο κεντρικό πανέλο HPL συμβολίζει το λαιμό και

το κεφάλι του εντόμου και φέρει ανάλογες χαράξεις. 

Τα  ακριανά  παραπέτα  έχουν  τρία  (3)  σημεία  σύνδεσης  μεταξύ  τους  μέσω  σωλήνων,  που

λειτουργούν  αντίστοιχα  ως  αναβολείς  και  προστατευτικό  πλάτης.  Τα  ακριανά  παραπέτα

συνδέονται με το τρίτο πανέλο μέσω δύο (2) σωλήνων-αναβολέων. Οι χειρολαβές του παιχνιδιού

τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία στο άνω μέρος του κεντρικού πανέλου.
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Ανάμεσα  στα  ακριανά  παραπέτα  του  φορέα,  εφαρμόζεται  κάθισμα  από  HPL πάχους  12mm.

Στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό έλασμα, το οποίο συνδέεται κατάλληλα με το με το κάθισμα και το

φορέα, και εν συνεχεία βιδώνονται στέρεα στο ελατήριο της βάσης.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm,

δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. 

Το  ελατήριο  επάνω  στο  οποίο  στηρίζεται  η  σούστα  κατασκευάζεται  από  χάλυβα  και  είναι

σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και

τον εγκλωβισμό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. 

3. Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκια
Γενικές διαστάσεις                                        
Ύψος: 800mm
Μήκος: 2700mm
Πλάτος: 350mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 5000mm
Πλάτος: 3500mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες:  4 παιδιά
Δραστηριότητες: Ταλάντωση  
Ηλικιακή ομάδα: 1,5 και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Η τραμπάλα ελατηρίου αποτελείται από το φορέα ταλάντωσης ο οποίος προσαρμόζεται πάνω στο

σύστημα ταλάντωσης. Ο φορέας ταλάντωσης ο οποίος κεντρικά στηρίζεται στη σύνθετη βάση

των ελατηρίων αποτελείται από οριζόντια ξύλινη δοκό πάνω στην οποία στηρίζονται τα τέσσερα

(4)  καθίσματα  και  οι  θεματικές  μορφές  ζώου  (π.χ.  'βατραχάκια'  ή  αντίστοιχο).  Οι  μορφές

τοποθετούνται παράλληλα με τη δοκό και φέρουν σε κατάλληλα σημεία πλαστικά στοιχεία που

χρησιμοποιούνται  ως  χειρολαβές  και  αναβολείς.  Εκατέρωθεν  κάθε  θεματικής  μορφής

προσαρμόζονται πάνω στη δοκό τα 2 καθίσματα τοποθετημένα αντικριστά. Η οριζόντια δοκός

τετραγωνικής  διατομής  διαστάσεων  περίπου  120x80mm  έχει  στρογγυλεμένες  άκρες,  προς

αποφυγή τραυματισμών.

Το σύστημα ταλάντωσης αποτελείται από τον άξονα παλινδρόμησης και τα ελατήρια. Ο άξονας

παλινδρόμησης  αποτελείται  από  ειδικά  διαμορφωμένες  και  αμφίπλευρα  τοποθετημένες

μεταλλικές  επιφάνειες  από  θερμογαλβανισμένο  χάλυβα.  Τα  δύο  ελατήρια  τοποθετούνται

εκατέρωθεν του άξονα παλινδρόμησης. 

Το σύστημα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση και κατ'

επέκταση ο εγκλωβισμός των άκρων των παιδιών.
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Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, για την

τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

4. Δίσκος ισορροπίας
Γενικές διαστάσεις   
Ύψος: 300mm
Διάμετρος:  1000mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 300mm
Διάμετρος:  4000mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί
Δραστηριότητες: Ταλάντωση  
Ηλικιακή ομάδα: 1,5 και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ:  Όχι

Η κατασκευή αποτελείται  από μία  ξύλινη κυκλική επιφάνεια  η οποία στηρίζεται  σε τρία (3)

ελατήρια πιέσεως. Η επιφάνεια στηρίζεται σε τρία (3) ελατήρια σε απόσταση 300mm από το

έδαφος.  Τα ελατήρια  βιδώνονται  στο  κάτω μέρος  του  δίσκου με  ειδική  βάση με  τρείς  βίδες

έκαστο  ενώ στο κάτω μέρος  φέρουν  αντίστοιχη  βάση  για  την  πρόσδεση τους  με  τις  βάσεις

πάκτωσης. Το πάτωμα των επιπέδων κατασκευάζεται από ξύλα διατομής 110x50mm, με κυκλικές

απολήξεις για την αποφυγή τραυματισμών, τα οποία βιδώνουν σε κυκλικής διατομής σκελετό από

κοιλοδοκό διατομής 40x60mm πάχους 2mm θερμογαλβανισμένο. Το μέγιστο φορτίο του κάθε

δίσκου είναι 140kg. Η κατασκευή θεμελιώνεται στο έδαφος με τρείς βάσεις πάκτωσης, οι οποίες

τοποθετούνται σε οπές εντός του εδάφους, διαστάσεων 350mm (διάμετρος) x 500mm (βάθος), οι

οποίες εν συνεχεία γεμίζουν με σκυρόδεμα. 

5. Κούνια 2θέσια (Φωλιά και νηπίων)
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2500mm
Μήκος: 4800mm
Πλάτος: 1600mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm
Μήκος: 4800mm
Πλάτος:7000mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 5 παιδιά
Δραστηριότητες:  Κούνια – Αιώρηση
Ηλικιακή ομάδα: 1,5 και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι
Η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων

υπό γωνία και κάθισμα φωλιά και νηπίων.
Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76mm,  πάχους  3mm  περίπου.  Τα  έξι

υποστυλώματα  κατασκευάζονται  από  δοκούς  διατομής  95x95mm  ενώ  στερεώνονται  με

κατάλληλες  βίδες  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  μεταλλικό  τεμάχιο  τραπέζιου  σχήματος  διαμέσω
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τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο

άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm

αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με

ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται

το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν

αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Τα  καθίσματα  πληρούν  όλες  τις  προδιαγραφές  ασφαλείας  κατά  ΕΝ  1176.  Ο  σκελετός  του

καθίσματος  φωλιά κατασκευάζεται  από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και  καλύπτεται

περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική

διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο. Το κάθισμα νηπίων κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου που

περιβάλλεται  πλήρως  από  καουτσούκ  και  φέρει  περιμετρικά  κλωβό  επενδεδυμένο  με

πολυουρεθάνη, για την αποφυγή πτώσεων.
Η όλη κατασκευή στερεώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

μεταλλικών βάσεων.
Οι  βάσεις  πάκτωσης  τοποθετούνται  στο  πέλμα  (κάτω  πλευρά)  των  υποστυλωμάτων  προς

αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή

είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

6. Κούνια 2θέσια παιδιών με κορμούς
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2600mm
Μήκος: 4000mm
Πλάτος: 2000mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1500mm
Μήκος: 4000mm
Πλάτος:7700mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες:  Κούνια – Αιώρηση
Ηλικιακή ομάδα: 3 και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η  κούνια  αποτελείται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  τεσσάρων

υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ90mm, πάχους 4mm περίπου. Τα τέσσερα

υποστυλώματα  κατασκευάζονται  από  στρόγγυλους  κορμούς  διατομής  Φ160-180mm  ενώ

στερεώνονται κατάλληλα σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα πάχους 10mm περίπου. Το

μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Οι απολήξεις των κορμών

στο σημείο επαφής τους με το έλασμα είναι λοξοτομούμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο φάλτσο

που πρέπει να έχει η κούνια.
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Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με

ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται

το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν

αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

μεταλλικών βάσεων.

Οι  βάσεις  πάκτωσης  τοποθετούνται  στο  πέλμα  (κάτω  πλευρά)  των  υποστυλωμάτων  προς

αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή

είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. 

Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται

από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125mm και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από

καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

7. Χωροδικτύωμα
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 4500mm
Μήκος: 10500mm
Πλάτος: 10500mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: <700mm
Μήκος: 14000mm
Πλάτος:13500mm

Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού

Διατομή συρματόσχοινου: 20 mm

Στοιχεία συναρμολόγησης-Σύνδεσμοι: Μεταλλικά (Αλουμίνιο)

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 43 παιδιά
Δραστηριότητες:  Αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα: 6-12 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα πυραμίδα-αράχνη που αναπτύσσεται σε πέντε (5)

πλευρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα. Με τον τρόπο αυτό το

βάρος της κατασκευής παραλαμβάνεται από τα 5 άκρα του εξοπλισμού.

Κεντρικός πυλώνας-ιστός

Ο κεντρικός πυλώνας-ιστός κατασκευάζεται από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα (ενιαία και

χωρίς  συγκολλήσεις),  ύψους:  4,10m  περίπου,  διατομής  τουλάχιστον  Ø147mm  και  πάχους

τουλάχιστον 5-10 mm.

Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι στις παιδικές χαρές και κατασκευάζονται από

ειδικά επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και

πάνω στο παιχνίδι, και η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και

56





τον τραυματισμό των παιδιών-χρηστών. Για τον ίδιο λόγο, αποφυγής τραυματισμών οι σύνδεσμοι

που χρησιμοποιούνται  σε συνδυασμό με  τα σχοινιά  για τη συναρμολόγηση του δικτυώματος

πρέπει να είναι στρογγυλά.

Σχοινιά

Τα  σχοινιά  που  χρησιμοποιούνται  έχουν  διατομή  τουλάχιστον  Ø20mm,  η  οποία  και  είναι

κατάλληλη για το βάρος που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες

όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κατασκευή των σχοινιών είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό

χωροδικτύωμα να έχει την κατάλληλη αντοχή στη χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη

διάβρωση).

Το κάθε συρματόσχοινο είναι πολύκλωνο και αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους

περιμετρικά αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από

συρματόσκοινο επενδυμένο με ίνες πολυαμιδίου. 

Τα συρματόσχοινα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα

καιρικά φαινόμενα.

Αγκύρωση-Βάσεις-Εντατήρες

Το χωροδικτύωμα αγκυρώνεται στο έδαφος σε 6 σημεία (κεντρικός πυλώνας-ιστός και 6 άκρα).

Οι  βάσεις  είναι  κατασκευασμένες  από  γαλβανισμένο  χάλυβα.  Τα  γωνιακά  στοιχεία

περιλαμβάνουν πολλαπλές οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε

σχοινιού. Η κεντρική βάση του πυλώνα-ιστού έχει σημεία στήριξης ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί

ασφαλώς ο πυλώνας στη βάση σκυροδέματος. 

Το  χωροδικτύωμα  στερεώνεται  στο  έδαφος  σε  διάφορα  σημεία  με  τη  βοήθεια  μεταλλικών

φλαντζών πάχους 8 mm τουλάχιστον.

Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι πλάκες αγκύρωσης στερεώνονται στις  τσιμεντένιες βάσεις  μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα

αγκύρια  αυτά  τοποθετούνται  στο  υγρό  σκυρόδεμα  και  σταθεροποιείται  η  θέση  τους  με  την

σταθεροποίηση του τσιμέντου.

Οι εντατήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα.

Σύνδεσμοι

Τα σχοινιά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου.

Οι  αλουμινένιοι  σύνδεσμοι  αποτρέπουν  τη  μετατόπιση  των  σχοινιών  και  αποτελούν  ενιαία

σώματα χωρίς συγκολλήσεις. Φέρουν εσωτερικά 'κανάλια' ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και

να συνδέονται συρματόσχοινα και 'χιαστί’.
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8. Όργανο αναρτήσεων-αιωρήσεων
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 5500mm
Μήκος: 13000mm
Πλάτος: 12000mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1400mm
Μήκος: 16000mm
Πλάτος: 14000mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 6 παιδιά
Δραστηριότητες: Αιώρηση- Ανάρτηση
Ηλικιακή ομάδα: 5 ετών και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ:  Όχι

Το  όργανο  αιωρήσεων-αναρτήσεων  αποτελεί  μια  σύνθεση  από  ξύλινους  κορμούς-δοκούς

κυκλικής διατομής Φ140mm περίπου.

Στο σύνολό του το όργανο είναι κατασκευασμένο από πρεσαριστή ξυλεία πεύκης.  Οι κορμοί

τοποθετημένοι  κάθετα  και  οριζόντια  δημιουργούν  ένα  δικτύωμα  που  προσφέρει  ποικίλες

δραστηριότητες και ασκήσεις ανάρτησης, αιωρήσεις, ισορροπίας ή και στάσης. Ο πυρήνας της

σύνθεσης είναι τριγωνικής κάτοψης. 

Το κεντρικό τριγωνικό δικτύωμα αποτελείται από τρεις (3) κατακόρυφους κορμούς Φ140mm, οι

δύο εκ των οποίων έχουν ύψος h=4000mm και ο τρίτος h=5500mm περίπου. Συνδέονται μεταξύ

τους με τρείς (3) οριζόντιους κορμούς ίδιας διατομής και μήκους περίπου 7000mm. Η σύνδεση

γίνεται με ειδικά ανθεκτικά καρφιά μεγάλης διατομής. Τα άκρα των οριζόντιων και κατακόρυφων

κορμών προεξέχουν από τα σημεία σύνδεσης. Για επιπλέον στήριξη σε κάθε γωνία τοποθετούνται

διαγώνια  επιπλέον  δύο  (2)  κορμοί  ίδιας  διατομής  που  συνδέουν  το  προεξέχον  τμήμα  του

κατακόρυφου  κορμού  με  κάθε  μία  από  τις  οριζόντιους  δοκούς.  Στην  περίπτωση  των  δύο

χαμηλότερων κορμών η μία διαγώνια δοκός καταλήγει στο εσωτερικό τμήμα της δοκού (προς την

πλευρά του κεντρικού δικτυώματος) και η άλλη στο εξωτερικό. Στην περίπτωση του ψηλότερου

κορμού και οι δύο διαγώνιοι δοκοί καταλήγουν στο εσωτερικό τμήμα των δοκών. 

Σε κάθε σημείο σύνδεσης των δοκών με τα υποστυλώματα ξεκινά μια αλυσίδα περίπου 2300mm.

Οι τρεις (3) αλυσίδες συνδέονται στο κέντρο του δικτυώματος σε τριγωνικό γαλβανιζέ κρίκο

διατομής  Φ8mm.  Στο  μέσο  κάθε  μιας  υπάρχει  ειδική  διάταξη  από  την  οποία  αναρτάται

γαλβανισμένη αλυσίδα μήκους 1700mm περίπου με επικάλυψη από καουτσούκ, στην απόληξη

της οποίας, εφαρμόζεται κυκλικό κάθισμα με επικάλυψη από καουτσούκ και πάχος περίπου 6mm.

Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο

μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. 

Σε κάθε ακμή του ο τριγωνικός πυρήνας συνδέεται με ένα άξονα δραστηριότητας-ισορροπίας. Οι

δύο από αυτούς που συνδέονται με τους χαμηλότερους κορμούς είναι όμοιοι και περιλαμβάνουν

δραστηριότητες ισορροπίας σε χαμηλό ύψος. Ο κάθε άξονας, αποτελείται από οριζόντιο κορμό
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μήκους περίπου 4000mm, τοποθετημένο σε  χαμηλό ύψος h=600mm.  Αναρτάται  από τη μία

άκρη, από την πάνω πλευρά από τη δοκό του τριγωνικού δικτυώματος με αλυσίδα επικαλυμμένη

με καουτσούκ και από την κάτω πλευρά συνδέεται επιπλέον με αλυσίδα, η οποία διαχωρίζεται σε

δύο μέρη τα οποία στη συνέχεια πακτώνονται στο έδαφος. Στην άλλη πλευρά εδράζεται πάνω σε

ελατήριο διαμέτρου 230mm. Το ελατήριο εδράζεται σε βάση η οποία συνδέεται με 4 μεταλλικά

στραντζαριστά  ελάσματα  μήκους  περίπου  450mm  και  πλάτους  45mm  και  πάχους  5mm.  Τα

ελάσματα αυτά, συνδέονται με ειδικές βίδες πάνω σε πλάκα αγκύρωσης διαστάσεων 500x500mm

και πάχους 4mm περίπου η οποία πακτώνεται στο έδαφος.

Ο  τρίτος  άξονας  του  συνολικού  δικτυώματος  αφορά  κάθισμα-βατήρα  αιωρούμενο  το  οποίο

συνδέεται  από τη μία πλευρά με τον κορμό του κεντρικού δικτυώματος με ειδικές  βίδες και

ελάσματα και από την άλλη με κορμό Φ140mm και ύψους h=1800mm πακτωμένο στο έδαφος.

Αποτελείται από διπλή αλυσίδα -σε κάθε πλευρά- επικαλυμμένη με καουτσούκ που συνδέεται

στους κορμούς εκατέρωθεν σε ύψος περίπου 1300mm περίπου και το κάθισμα-βατήρα. Οι διπλές

αλυσίδες συνδέονται σε μία μέσω γαλβανιζέ κρίκου, η οποία στη συνέχεια πακτώνεται σε κάθε

κορμό. Το κάθισμα-βατήρας έχει ελλειψοειδές σχήμα, φέρει επικάλυψη από καουτσούκ και έχει

διαστάσεις περίπου 60x42mm και συνολικό πάχος περίπου 50mm. Από την πλευρά του κεντρικού

δικτυώματος  προσαρμόζεται  με  ειδικές  βίδες  στις  προεξέχουσες  δοκούς  καμπύλη  σωλήνα

Φ34mm που φτάνει  σε ύψος περίπου 2100mm από το έδαφος και  αποτελεί  βοήθημα για τη

διατήρηση της ισορροπίας κατά τη δραστηριότητα κατακόρυφης αιώρησης. 

Οι κάθε μία από τις βάσεις πάκτωσης των κορμών στο έδαφος αποτελούνται από δύο ορθογώνια

μεταλλικά ελάσματα μήκους περίπου 1600mm πλάτους  100mm και  πάχους  8mm περίπου με

στραντζάρισμα  στην  κάτω  παρειά  για  την  αγκύρωσή  τους  στο  έδαφος.  Ο  κάθε  κορμός

εφαρμόζεται  στο εσωτερικό των ελασμάτων και  η  σύνδεση γίνεται  με ειδικές βίδες.  Η βάση

στηρίζει  τον  κορμό σε απόσταση περίπου 50mm από το  έδαφος έτσι  ώστε  να αποφευχθεί  η

ύγρανση του ξύλου.

9. Ξύλινο σπιτάκι με μπαλκόνι
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2200mm
Μήκος: 2000mm
Πλάτος: 1800mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 5000mm
Πλάτος: 4800mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 5-6παιδιά
Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων, καθιστικό
Ηλικιακή ομάδα: 1 έτους και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
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Το ξύλινο σπιτάκι προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά όπως

κρυφτό,  παιχνίδι  ρόλων  και  περιπέτεια,  ενώ  παράλληλα  ενισχύει  την  κοινωνική  τους

συναναστροφή και την πνευματική τους ανάπτυξη. 

Είναι  κατασκευασμένο  από  πρεσαριστή  εμποτισμένη  ξυλεία  πεύκης.  Συγκεκριμένα  τα

υποστυλώματα  τετραγωνικής  διατομής  και  κατασκευάζονται  από  σύνθετη  τρικολλητή  ξυλεία

πεύκης. Οι ακμές τους είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών. Τα υποστυλώματα

πακτώνονται  στο  έδαφος  μέσω  ειδικών  βάσεων.  Η  συνολική  κατασκευή  της  βάσης  είναι

γαλβανισμένη  εν  θερμώ,  ώστε  να  είναι  ανθεκτική  στην  υγρασία  και  τις  ακραίες  καιρικές

συνθήκες.

Πρόκειται για μία κατασκευή που αναπαριστά στεγασμένο σπιτάκι με καθίσματα και βεράντα.

Το σπιτάκι έχει διαστάσεις περίπου 1400x1800mm και ύψος 2200mm περίπου και τοποθετείται

σε  πλατφόρμα  διαστάσεων  2000x1300mm  περίπου.  Αποτελείται  από  πατάρι  με  σανίδες

100x50mm και  πάχους  40mm, τριγωνική  ραμποτέ  στέγη,  ‘τοίχους’ με  ημικυκλικούς  κορμούς

διατομής  90mm  περίπου  και  ξύλινα  καθίσματα  στο  εσωτερικό.  Οι  δύο  πλευρές  προς

αναπαράσταση τοίχου, κλείνουν από το ύψος του παταριού έως και την στέγη με ημικυκλικές

σανίδες  ακτίνας  50mm περίπου,  ενώ ο ένας  από τους  δύο έχει  άνοιγμα προς  αναπαράσταση

παραθύρου.

Ο  ξύλινος  ‘φράχτης’ περιμετρικά  έχει  συνολικό  ύψος  650mm  περίπου  και  αποτελείται  από

ημικυκλικές σανίδες ακτίνας 50mm περίπου, αφήνοντας ένα άνοιγμα για την είσοδο στο σπιτάκι.

Τα  ξύλινα  καθισματάκια  ‘’κουμπώνουν’’  από  τη  μια  πλευρά  στους  πλαϊνούς  τοίχους  και

βρίσκονται σε ύψος 550mm από το έδαφος.

Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος 250mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.

10. Ξύλινο σπιτάκι με τραπεζάκι
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 3000mm
Μήκος: 2200mm
Πλάτος: 2000mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 5200mm
Πλάτος: 5000mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 5-6παιδιά
Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων, καθιστικό
Ηλικιακή ομάδα: 1 έτους και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
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Το σπιτάκι προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά όπως κρυφτό,

παιχνίδι ρόλων και περιπέτεια, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική τους συναναστροφή και

την πνευματική τους ανάπτυξη. 

Είναι  κατασκευασμένο  από  πρεσαριστή  εμποτισμένη  ξυλεία  πεύκης.  Συγκεκριμένα  τα

υποστυλώματα  τετραγωνικής  διατομής  και  κατασκευάζονται  από  σύνθετη  τρικολλητή  ξυλεία

πεύκης. Οι ακμές τους είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών. Τα υποστυλώματα

πακτώνονται  στο  έδαφος  μέσω  ειδικών  βάσεων.  Η  συνολική  κατασκευή  της  βάσης  είναι

γαλβανισμένη  εν  θερμώ,  ώστε  να  είναι  ανθεκτική  στην  υγρασία  και  τις  ακραίες  καιρικές

συνθήκες.

Πρόκειται για μία κατασκευή που αναπαριστά στεγασμένο σπιτάκι με καθιστικό.

Το σπιτάκι έχει διαστάσεις περίπου 2200x2000mm και ύψος 3000mm περίπου. Αποτελείται από

πατάρι  με  σανίδες  100x50mm  και  πάχους  40mm  περίπου,  τριγωνική  ραμποτέ  στέγη,

προστατευτικά κάγκελα με ημικυκλικές σανίδες και ξύλινο καθιστικό με τραπέζι στο εσωτερικό.

Οι δύο πλευρές φέρουν προστατευτικά κάγκελα από σανίδες ημικυκλικής διατομής, ενώ οι άλλες

δύο πλευρές είναι ανοιχτές ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση των παιδιών στο εσωτερικό της

κατασκευής.

Ο ξύλινος ‘φράχτης’ έχει συνολικό ύψος 750mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους και

450mm περίπου από την επιφάνεια  του παταριού.  Αποτελείται  από 3 οριζόντιες  ημικυκλικές

σανίδες ακτίνας 40mm περίπου, οι οποίες βιδώνονται πάνω στα υποστυλώματα της κατασκευής,

αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους 80mm περίπου. Η πρώτη (κάτω άκρο) τοποθετείται σε ύψος

περίπου 400mm από την επιφάνεια  του εδάφους,  η  αμέσως επόμενη σε  ύψος 560mm και  η

τελευταία (άνω άκρο) σε ύψος 750mm από την επιφάνεια του εδάφους.

Τα  ξύλινα  καθισματάκια   και  το  τραπεζάκι  ‘’κουμπώνουν’’ από  τη  μια  πλευρά  στον  πλαϊνό

φράχτη και βρίσκονται σε ύψος 300mm και 450mm από την επιφάνεια του παταριού αντίστοιχα.

Το πατάρι βρίσκεται σε ύψος 300mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.

11. Ξύλινο σπιτάκι με αναρρίχηση
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2200mm
Μήκος: 3300mm
Πλάτος:  2400mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: 1100mm
Μήκος: 6300mm
Πλάτος: 5400mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 4 παιδιά
Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων, καθιστικό
Ηλικιακή ομάδα: 3 ετών και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
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Το σπιτάκι προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά όπως κρυφτό,

παιχνίδι ρόλων και περιπέτεια, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική τους συναναστροφή και

την πνευματική τους ανάπτυξη. 

Πρόκειται για μία κατασκευή που αναπαριστά στεγασμένο σπιτάκι με επιπλέον πλατφόρμα και

σχοινί αναρρίχησης και αποτελείται από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης.

Συγκεκριμένα τα  υποστυλώματα κυκλικής  διατομής  κατασκευάζονται  από ξυλεία  πεύκης  και

έχουν  διατομή  120mm  περίπου.  Τα  υποστυλώματα  πακτώνονται  στο  έδαφος  μέσω  ειδικών

βάσεων.  Η  συνολική  κατασκευή  της  βάσης  είναι  γαλβανισμένη  εν  θερμώ,  ώστε  να  είναι

ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το σπιτάκι έχει διαστάσεις περίπου 2200x2000mm, ύψος 1800mm περίπου και τοποθετείται σε

πλατφόρμα διαστάσεων 2000x1600 περίπου και σε ύψος 500mm από το έδαφος. Η πλατφόρμα

αποτελείται  από  πατάρι  με  σανίδες  100x50mm  και  πάχους  40mm  περίπου.  Το  σπιτάκι

συμπληρώνεται με τριγωνική ραμποτέ στέγη που φέρει άνοιγμα που οδηγεί στο εσωτερικό του

μέσω ξύλινης σκάλας από ξύλινα τεμάχια για πλαινά και  ένα πάτημα από κυλινδρικό ξύλινο

τεμάχιο.

Η κορυφή της σκεπής που αποτελείται από ξύλινο κορμό διατομής 100mm περίπου προεξέχει

κατά 1200mm περίπου και φέρει το σχοινί αναρρίχησης συνολικού μήκους 2000mm το οποίο και

πακτώνεται  στο  έδαφος  με  κατάλληλη  αλυσίδα.  Το  σχοινί  διατομής  20mm  περίπου  είναι

επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου ή άλλου υλικού αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής.

Την κατασκευή συμπληρώνει η ξύλινη πλατφόρμα που τοποθετείται από τη δεύτερη ελεύθερη

πλευρά του σπιτιού (αντιδιαμετρικά της αναρρίχησης) διαστάσεων 1600x1000mm περίπου και η

οποία τοποθετείται σε ύψος 250mm περίπου.

12.  Σύνθετο σπιτάκι με αναρρίχηση και τσουλήθρα
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 3000mm
Μήκος: 5500mm
Πλάτος: 4800mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: 1300mm
Μήκος: 9000mm
Πλάτος: 7800mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 6 παιδιά
Δραστηριότητες: Αναρρίχηση, ολίσθηση,  παιχνίδι με άμμο
Ηλικιακή ομάδα: 3 ετών και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η σύνθετη κατασκευή αποτελείται από ένα (1) σπιτάκι, μια (1) πλατφόρμα, μία (1) τσουλήθρα,

μία (1) κατακόρυφη αναρρίχηση, ένα (1) περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και  κουβαδάκι
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μεταφοράς  άμμου,  μία  κλίμακα  ανόδου  και  ένα  καθισματάκι.  Το  παιχνίδι  στο  σύνολό  του

προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και εναλλακτικών παιχνιδιών.

Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι:  α) το εργονομικό του μέγεθος που εναρμονίζεται

απόλυτα με τις αναλογίες του χρήστη, β) η φυσική του ξύλινη επιφάνεια του που είναι ιδιαίτερα

προσφιλής  στις  παιδικές  αισθήσεις,  γ)  οι  ευρύχωρες  επιφάνειες  επί  της  πλατφόρμας  της

κατασκευής  και  κάτω  από  αυτή,  δ)  οι  πολλαπλές  δυνατότητες  άσκησης  και  παιχνιδιού  που

προσφέρει.

Ταυτόχρονα υπάρχει ενσωματωμένο κάτω από την πλατφόρμα της κατασκευής τραπεζάκι-πάγκος

με θεματική μορφή που προσφέρει επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού. 

Ο βασικός εξοπλισμός του παιχνιδιού είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι

στύλοι φέρουν γωνιασμένη κοπή, κάθετη με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του

ξύλου.  Οι  βαθμίδες  ανάβασης  είναι  από  σκληρή  ξυλεία  προερχόμενη  από  φυλλοβόλα  μη

κωνοφόρα δένδρα.

 Η  κύρια  κατασκευή  αγκυρώνεται  στο  έδαφος  μέσω  γαλβανισμένων  βάσεων  πάκτωσης  που

τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από

το  έδαφος  για  την  αποφυγή  επαφής  του  ξύλου  με  υγρασία.  Για  την  πάκτωση  του  οργάνου

απαιτείται εκσκαφή βάθους περίπου 550mm.

Σπιτάκι

Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα

τέσσερα υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται.

Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του

σπιτιού να σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του. 

Κάποιες από τις σανίδες μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι

μια περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι φέρει το

απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων

υποστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες

κατάλληλης διατομής οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και

πιθανή αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου.

Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα

διατομής  περίπου  120x120mm  στα  οποία  στηρίζονται  οι  δύο  τραβέρσες  πάνω  στις  οποίες

βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 1700mm.

Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα αποτελείται  από τέσσερα (4)  υποστυλώματα διατομής 115x115 mm στα οποία

στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 mm.
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Η  πλευρά  που  ενώνεται  εξωτερικά  με  την  κατακόρυφη  αναρρίχηση  καλύπτεται  με  φράγμα

προστασίας  από  πτώση  το  οποίο  κατασκευάζεται  από  δύο  (2)  οριζόντιες  και  τρεις  (3)

κατακόρυφες σανίδες.

Κλίμακα ανόδου

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατομής περίπου 95 x

95 mm και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασκευασμένα από τροπική ξυλεία για την

επαρκή αντοχή τους. 

Σύστημα τσουλήθρας

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη

βάση. 

Η  σκάφη  έχει  μήκος  2000mm,  πλάτος  570mm  και  κατασκευάζεται  από  GFRP (Glass  fiber

reinforced plastic) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές

και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές

της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο

κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες

σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά

ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου

Φ27mm περίπου. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή

θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα

στην τσουλήθρα.

Τραπεζάκι-πάγκος

Σε  ύψος  περίπου  550mm  από  το  έδαφος  συνδέεται  με  τα  εξωτερικά  υποστυλώματα  της

πλατφόρμας του σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από HPL (τύπου MEG)

πάχους  18mm  και  μήκους  τέτοιο  που  να  προσαρμόζεται  ανάμεσα  στα  υποστυλώματα  της

πλατφόρμας.

Γερανός και τροχαλία

Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεματική επιστέγαση και

ένα  σύστημα  μεταφοράς  χώματος-άμμου.  Ο  σκελετός  κατασκευάζεται  από  δύο  (2)

υποστυλώματα διατομής 120x120mm που συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα περιστροφής

ώστε  να  επιτρέπεται  η  μεταφορά  χώματος-άμμου  από  και  προς  την  πλατφόρμα.  Στο  άνω

υποστύλωμα εφαρμόζεται επιπλέον ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό

ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός τοποθετημένη υπό κλίση επίσης διατομής 120x120mm. Στην

απόληξη της κεκλιμένης δοκού τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο HPL

(τύπου MEG) πάχους 12 mm. 
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Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της

τροχαλίας από το σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα

από το οποίο αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη μεταφορά.

Κατακόρυφη αναρρίχηση

Η κατακόρυφη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000x1500mm, ένα επιπλέον

υποστύλωμα  διατομής  120x120mm,  και  ζεύγος  αντηρίδων  τοποθετημένων  σε  γωνία  90°  (σε

κάτοψη)  για  την  επαρκή  στήριξή  της  στο  έδαφος.  Το  δίχτυ  αποτελείται  από  πολύκλωνο

συρματόσχοινο διατομής 16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των

κλώνων  του  κατά  της  τριβής.  Τα  σχοινιά  συνδέονται  και  συγκρατούνται  μεταξύ  τους  με

σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους.

13. Τσουλήθρα νηπίων Μανιτάρι ή αντίστοιχο
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2000mm
Μήκος: 3500mm
Πλάτος: 1100mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: 1000mm
Μήκος: 7000mm
Πλάτος: 4100mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 3 παιδιά
Δραστηριότητες: Ολίσθηση, ανάβαση, παιχνίδι ρόλων
Ηλικιακή ομάδα: 1,5 έτους και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η κατασκευή αποτελείται από πύργο, κλίμακα ανόδου, τσουλήθρα και δύο πλευρικές θεματικές

επιφάνειες με μορφή μανιταριού ή αντίστοιχου σχεδίου.

Στον πύργο, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα. Στις άλλες

δύο πλευρές του πύργου τοποθετούνται οι επιφάνειες με μορφή μανιταριού.

Σκάλα ανόδου

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται  από τα πλαϊνά,  τα σκαλοπάτια και  τις  κουπαστές.  Τα πλαϊνά

αποτελούνται από ξύλα 1200x150x50mm περίπου, στα οποία συγκρατούνται κατάλληλα τέσσερα

σκαλοπάτια  720x150x50mm  και  δύο  κάθετες  δοκοί  900x70x50mm  που  συγκρατούν  τις

κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία ξύλα 900x70x50mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος

της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.

O πύργος,  αποτελείται  από πατάρι  και  τέσσερα υποστυλώματα 100x100mm, ύψους 1700mm

περίπου. 

Πατάρι

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000x120x60mm περίπου πάνω στις οποίες

στηρίζονται  σανίδες  900x100x50mm περίπου.  Το πατάρι  στηρίζεται  στα  υποστυλώματα.  Την
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κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 100x100mm τα οποία συγκρατούν

τις τραβέρσες και τις σανίδες. Τo πατάρι βρίσκεται σε ύψος 1000mm περίπου από την επιφάνεια

του εδάφους. 

Σύστημα τσουλήθρας

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη

βάση. 

Η  σκάφη  έχει  μήκος  2000mm,  πλάτος  570mm  και  κατασκευάζεται  από  σύνθετο  πλαστικό

πολυεστέρα  (GFRP-  Glass  fiber  reinforced  plastic)  πάχους  4,5mm.  Είναι  διαμήκως

στραντζαρισμένη στις  δύο μεγάλες  πλευρές  και  φέρει  οπές  μέσω των οποίων βιδώνεται  στις

κουπαστές  με  κατάλληλες  βίδες.  Οι  κουπαστές  της  τσουλήθρας  κατασκευάζονται  από  HPL

πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος 'Γ', κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ

των  πλαϊνών  ασφαλείας  και  των  υποστυλωμάτων  προσαρμόζονται  δύο  ανοξείδωτες  σωλήνες

Φ27mm περίπου σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά

ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου

Φ27mm περίπου. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή

θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα

στην τσουλήθρα.

Θεματικές επιφάνειες

Αποτελούνται από δύο ζεύγη τεμαχίων από σκαλισμένο HPL πάχους 12mm, σε σχήμα «καπέλου»

μανιταριού και της βάσης του. Στη βάση του μανιταριού υπάρχει είσοδος σχήματος οβάλ που

επιτρέπει στα παιδιά να διέρχονται.

14.  Πολυσύνθετο παίδων Δενδρόσπιτο
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 3500mm
Μήκος: 7500mm
Πλάτος: 5500mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: 1500mm
Μήκος: 10500mm
Πλάτος: 8500mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 16 παιδιά
Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων, ισορροπία, ανάβαση, αναρρίχηση, ολίσθηση, ομαδικό παιχνίδι.
Ηλικιακή ομάδα: 3 ετών και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Το  συγκεκριμένο  σύνθετο  συνδυάζει  ποικίλους  τύπους  ανάβασης-αναρρίχησης,  παιχνίδι

ισορροπίας,  παιχνίδι  ρόλων,  δημιουργική  απασχόληση,  ομαδικό  παιχνίδι,  άθληση,  αλλά  και
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στάση για παιχνίδι. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και οι δραστηριότητες που

προσφέρει συνδυάζουν τόσο την κινητική όσο και την πνευματική άσκηση των χρηστών.

Αποτελείται από δύο ορθογωνικούς πύργους με πατάρι ύψους 1500mm περίπου, τοποθετημένους

στα άκρα της σύνθεσης, που απαρτίζονται από δύο συνεπίπεδα τετράγωνα πατάρια, ένα εκ των

οποίων φέρει  μερική στέγαση αντιδιαμετρικά στις  δύο πλευρές  του.  Κεντρικά συνδέονται  με

πέντε (5) τριγωνικά πατάρια, τέσσερα από τα οποία βρίσκονται σε ύψος 1000mm περίπου από το

έδαφος και το κεντρικό σε 1500mm περίπου από το έδαφος. Στο κεντρικό πατάρι που φέρει και

αυτό στη μία του πλευρά μερική στέγαση συνδέεται και η τσουλήθρα.  

Η  διάταξη  των  πύργων  σε  κάτοψη  είναι  συμμετρική,  με  τους  ορθογωνικούς  πύργους  να

βρίσκονται  στα  άκρα  του  σύνθετου  υπό  γωνία  150ο περίπου  σε  σχέση  με  τους  υπόλοιπους

πύργους,  οι  οποίοι  παρατάσσονται  συνευθειακά.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  διάταξης,  το  σύνθετο

σχηματίζει  τεθλασμένη  κάτοψη.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  εισέλθει  στο  σύνθετο  με  τρεις

διαφορετικούς  τρόπους  ανάβασης  -  αναρρίχησης,  μπορεί  να  απασχοληθεί  δημιουργικά  με  τα

διάφορα πανέλα διάδρασης, αλλά και να πραγματοποιήσει παιχνίδια ρόλων λόγω των θεματικών

του στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία αποτελούνται από θεματικά παραπέτα και άλλα στοιχεία, τα

οποία παραπέμπουν σε φύλλα δένδρων του δάσους και δενδρόσπιτα και είναι τοποθετημένα σε

διάφορα σημεία του σύνθετου. 

Πιο  αναλυτικά  η  κατασκευή  περιλαμβάνει:  δύο  (2)  ορθογωνικούς  πύργους,  (4)  ασκεπείς

τριγωνικούς  πύργους  με κοινά υποστυλώματα,  έναν (1)  τριγωνικό πύργο με μερική στέγαση,

τέσσερα (4)  κεκλιμένα παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο και  σκεπή,  ένα (1)  παραπέτο

μορφής στεγάστρου, ένα (1) κυκλικό περιστρεφόμενο διαδραστικό πανέλο με έγχρωμα διαφανή

στοιχεία, ένα (1) θεματικό πανέλο μορφής κλαδιού, ένα (1) διαδραστικό πανέλο αντανακλάσεων

με καθρέπτες, ένα (1) διαδραστικό πανέλο δημιουργίας ήχου, ένα (1) διαδραστικό πανέλο για

θεατρικό παιχνίδι, μία (1) τσουλήθρα, επτά (7) φράγματα προστασίας, έναν (1) κορμό ανάβασης,

μία (1) ράμπα ανάβασης μορφής φύλλου με πατήματα από συρματόσχοινο,  μία (1) ελικοειδή

κλίμακα αναρρίχησης και τέσσερα (4) συρματόσχοινα.

Η πρόσβαση στο παιχνίδι πραγματοποιείται είτε από τον κορμό ισορροπίας που οδηγεί σε ένα

από τα τριγωνικά πατάρια σε ύψος 1000mm περίπου ή από τη θεματική ράμπα ανάβασης σε

σχήμα φύλλου με πατήματα από συρματόσχοινο που οδηγεί σε ένα από τα ακριανά τετραγωνικά

πατάρια σε ύψος 1450mm, ή από την 'ελικοειδή' κλίμακα ανάβασης που οδηγεί στο άλλο ακριανό

τετραγωνικό πατάρι. Αντίστοιχα, η έξοδος από το όργανο πραγματοποιείται είτε από τα σημεία

εισόδου είτε  από την ολίσθηση στην τσουλήθρα.  Από τις  παραπάνω δραστηριότητες  μόνο ο

κορμός ισορροπίας τοποθετείται από τη μία πλευρά του συνθέτου και όλες οι υπόλοιπες από την

άλλη.

Σε  κάθε  ορθογωνικό  πύργο  τοποθετούνται  αντιδιαμετρικά  δύο  παραπέτα  μορφής  σπιτιού  με

παράθυρο και σκεπή και δύο φράγματα προστασίας από πτώση. Άλλα τρία φράγματα προστασίας
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τοποθετούνται στις ελεύθερες πλευρές των χαμηλών τριγωνικών πύργων, 2 αντιδιαμετρικά της

τσουλήθρας και ένα στην επόμενη πλευρά. Κάτω από τα πατάρια των πύργων τοποθετούνται όλα

τα διαδραστικά παραπέτα.

Συνολική κατασκευή και πάκτωση

Το  σύνθετο  είναι  κατασκευασμένο  εξ’ ολοκλήρου  από  πρεσαριστή  εμποτισμένη  λαρικοειδή

ξυλεία ή ξυλεία πεύκης. Τα υποστυλώματα στα οποία στηρίζονται τα πατάρια είναι κυκλικής

διατομής  Φ140mm  περίπου,  ενώ  οι  άκρες  τους  είναι  στρογγυλεμένες  προς  αποφυγή

τραυματισμών. Η έξοδος της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένη από HPL και η τσουλήθρα από

GFRP (Glass  Fibre  Reinforced  Plastic).  Τα  φράγματα  προστασίας,  το  διαδραστικό  παραπέτο

παιχνιδιού, το παραπέτο μορφής στεγάστρου και τα παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο είναι

κατασκευασμένα από πρεσαριστή εμποτισμένη λαρικοειδή ξυλεία και HPL, με μικρές καμπύλες

οπές  σε κάποια  σημεία,  που παραπέμπουν σε  ρόζους  ξύλου και  επικαλύπτονται  με  διαφανές

υλικό. Τα υπόλοιπα διαδραστικά παραπέτα  κατασκευάζονται από HPL.

Τα σχοινιά είναι κατασκευασμένα από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. 

Η  ελικοειδής  μεταλλική  γέφυρα  κατασκευάζεται  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  επιπρόσθετα

προσαρμοσμένα ξύλινα πατήματα από πεύκη. 

Τα  υποστυλώματα  πακτώνονται  στο  έδαφος  μέσω  ειδικών  βάσεων.  Οι  βάσεις  πάκτωσης

τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της κατακράτησης

υγρασίας  ανάμεσα  στο  ξύλο  και  το  μέταλλο.  Η  συνολική  κατασκευή  της  βάσης  είναι

γαλβανισμένη  εν  θερμώ,  ώστε  να  είναι  ανθεκτική  στην  υγρασία  και  τις  ακραίες  καιρικές

συνθήκες.

Ορθογωνικός πύργος

Οι δύο ορθογωνικοί  πύργοι  που  τοποθετούνται  στα  άκρα της  σύνθεσης  έχουν πανομοιότυπη

κατασκευή  και  διαφέρουν  μόνο  στα  διαφορετικά  στοιχεία  των  παταριών  και  τον  τύπο  των

πανέλων  δραστηριοτήτων  που  φέρουν  οι  πύργοι  κάτω  από  τα  πατάρια.  Ο  κάθε  πύργος

αποτελείται  από  δύο  (2)  τετράγωνα  συνεπίπεδα  πατάρια,  έξι  (6)  υποστυλώματα  κυκλικής

διατομής Φ140mm περίπου, δύο (2) παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο και σκεπή, δύο (2)

φράγματα προστασίας. 

Τα δύο τετράγωνα πατάρια, ενωμένα, σχηματίζουν ένα ορθογωνικό. Τα δύο υποστυλώματα του

πύργου έχουν ύψος 2000mm περίπου, ενώ τα άλλα τέσσερα  είναι ψηλότερα. Τα δύο χαμηλότερα

υποστυλώματα  είναι  τοποθετημένα  στην  ακριανή  πλευρά  του  πύργου  και  τα  ψηλότερα

υποστυλώματα στηρίζουν τα δύο παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο και σκεπή, τα οποία

είναι τοποθετημένα αντικριστά μεταξύ τους. Στο ένα εκ των δύο παραπέτων μορφής σπιτιού με

παράθυρο  και  σκεπή,  είναι  τοποθετημένος  ένας  πάγκος  με  κάθισμα,  για  την  ενίσχυση  του

παιχνιδιού.  Στην πλευρά που εφάπτεται  με τον πρώτο τριγωνικό ασκεπή πύργο τοποθετείται,
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μεταξύ  των  δύο  υποστυλωμάτων,  συρματόσχοινο  που  διευκολύνει  την  είσοδο  και  έξοδο του

χρήστη από τον πύργο.

Η είσοδος στον ένα πύργο πραγματοποιείται με τη θεματική ράμπα ανάβασης μορφής φύλλου με

πατήματα από συρματόσχοινο και στον άλλο με την ελικοειδή κλίμακα αναρρίχησης.

Κάτω από τους ορθογωνικούς πύργους τοποθετούνται συνολικά: ένα (1) παραπέτο για παιχνίδι

θεάτρου, ένα (1) θεματικό διαδραστικό παραπέτο μορφής κλαδιού, ένα (1) διαδραστικό παραπέτο

δημιουργίας  ήχου,  ένα  (1)  διαδραστικό  παραπέτο  αντανακλάσεων  με  καθρέπτες,  ένα  (1)

διαδραστικό  παραπέτο  φωτός  με  φίλτρα  χρώματος.  Τα  πέντε  διαδραστικά  παραπέτα

διαμοιράζονται ανά 2 και 3 κάτ από τους πύργους.

Τα πατάρια διαστάσεων 1000x1000mm περίπου στηρίζονται στα υποστυλώματα μέσω ειδικών

μεταλλικών βάσεων. Κατασκευάζονται από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια και φέρουν σχέδια

με  σχήματα  και  μορφές  που  παραπέμπουν  στη  θεματολογία  του  οργάνου.  Τα  σχήματα

διαμορφώνοντα  με  έγχρωμα  πανέλα  HPL  τα  οποία  ενσωματώνονται  στο  πανέλο  του

αντιολισθητικού HPL με κατάλληλη προσθαφαίρεση υλικού. Σε σημεία χρησιμοποιείται επίσης

κατάλληλος χλοοτάπτητας που πλαισιώνεται από έγχρωμο HPL και αντίστοιχα ενσωματώνεται

στην επιφάνεια του αντιολισθητικού HPL. 

H βάση  στήριξης,  κάθε  παταριού,  αποτελείται  από  ένα  τετράγωνο  πλαίσιο  διατομής  'Γ',  και

τέσσερις  διπλές  γωνίες  μορφής  'Λ'  κατασκευασμένα από γαλβανισμένο  χάλυβα.  Περιμετρικά

στην εξωτερική πλευρά του παταριού τοποθετούνται ξύλινες τραβέρσες ημικυκλικής διατομής

στις πλευρές δεν προσαρμόζεται προστατευτικό πανέλο από πτώση ή τσουλήθρα.

Τριγωνικός πύργος

Τα τρίγωνα πατάρια είναι ισόπλευρα με πλευρά 850mm περίπου και ακολουθούν τον ίδιο τρόπο

κατασκευής  και  στήριξης  των  τετράγωνων  παταριών.  Τα  τριγωνικά  πατάρια  των  πύργων

βρίσκονται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους, εκτός από το τριγωνικό πατάρι που

δίνει πρόσβαση στην τσουλήθρα, που βρίσκεται σε ύψος 1450mm από το έδαφος.

Φράγματα προστασίας από πτώση

Όλα  τα  φράγματα  προστασίας  από  πτώση  είναι  κατασκευασμένα  από  ασύμμετρες  σανίδες

εμποτισμένης  και  βαμμένης  λαρικοειδούς  ξυλείας  και  έχουν  μήκος  850mm  και  ύψος  850-

1200mm  περίπου.  Τα  φράγματα  προστασίας  δεν  αφήνουν  κανένα  κενό  από  το  δάπεδο  του

παταριού και προσαρμόζονται από την εξωτερική πλευρά του παταριού. 

Παραπέτο μορφής σπιτιού

Το  παραπέτο  είναι  κατασκευασμένο  από  εμποτισμένη  και  βαμμένη  λαρικοειδή  ξυλεία.

Αποτελείται  από  δύο  τριγωνικά  πανέλα,  ένα  ορθογωνικού  σχήματος,  υπό  κλίση,  και  μία

κεκλιμένη σκεπή. Τα δύο τριγωνικά πανέλα τοποθετούνται κάθετα στο πατάρι και βιδώνονται στα

δύο  υποστυλώματα  με  ειδικούς  μεταλλικούς  συνδέσμους.  Το  τρίτο  πανέλο,  ορθογωνικού

σχήματος, διαθέτει άνοιγμα-παράθυρο και είναι τοποθετημένο υπό κλίση, με τέτοιο τρόπο ώστε η
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κάτω ακμή του να εφαρμόζει με το δάπεδο του παταριού του πύργου, ενώ η άνω να εξέχει από το

σύνθετο, δημιουργώντας έτσι τον απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση της κεκλιμένης σκεπής.

Το παράθυρο είναι κυκλικό διαμέτρου Φ23mm περίπου και καλύπτεται με διαφανές υλικό ώστε

να μην υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης ή πιθανότητα χρήσης ως πάτημα. Στην κορυφή βιδώνεται η

κεκλιμένη  σκεπή.  Η  σκεπή  αποτελείται  από  ένα  κεκλιμένο  ασύμμετρο  πανέλο,  διαστάσεων

900x500mm περίπου, από εμποτισμένη και βαμμένη λαρικοειδή ξυλεία.

Στέγαστρο τσουλήθρας

Το παραπέτο είναι κατασκευασμένο από εμποτισμένη και βαμμένη λαρικοειδή ξυλεία και γενικά

ακολουθεί τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατασκευής, όπως στο παραπέτο μορφής σπιτιού με παράθυρο

και στέγη. Αποτελείται από δύο τριγωνικά πανέλα και μία κεκλιμένη σκεπή. Τα τριγωνικά πανέλα

τοποθετούνται κάθετα στο πατάρι και βιδώνονται στα δύο υποστυλώματα της εκάστοτε πλευράς

με  ειδικούς  μεταλλικούς  συνδέσμους,  ενώ  η  ελεύθερη  πλευρά  τους  είναι  κυματοειδής.  Στην

κορυφή βιδώνεται η κεκλιμένη σκεπή που δημιουργεί τη μορφή στεγάστρου. 

Σύστημα τσουλήθρας 

Το  σύστημα  τσουλήθρας  αποτελείται  από  την  έξοδο  τσουλήθρας  και  την  τσουλήθρα  και

προσαρμόζεται σε ύψος 1500mm περίπου. Η έξοδος κατασκευάζεται από ενιαίο πανέλο από HPL

διαστάσεων  900x  1000mm  και  πάχους  15mm  περίπου  το  οποίο  προσαρμόζεται  κατάλληλα

ανάμεσα  στα  υποστυλώματα  και  φέρει  ασύμμετρη  οπή  για  την  έξοδο  στην  τσουλήθρα.  Το

παραπέτο  της  εξόδους  αναγκάζει  το  χρήστη να  βρεθεί  σε  καθιστή  θέση,  πριν  ξεκινήσει  την

ολίσθηση στην τσουλήθρα.

Η  τσουλήθρα  είναι  ίσια  και  έχει  μήκος  2700mm (σε  κάτοψη)  και  πλάτος  540mm περίπου.

Κατασκευάζεται  από σύνθετο  πλαστικό,  πολυεστέρα ενισχυμένο  με  ίνες  υάλου GFRP (Glass

Fiber Reinforced Plastic), και αποτελεί ένα ενιαίο 'σώμα' (σκάφη και κουπαστή) χωρίς εμφανείς

κολλήσεις-ραφές.

To GFRP είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10

έως 20kgr/m2), γεγονός που το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει

μεγάλη αντοχή  και  ανθεκτικότητα σε  υγρασία,  ηλιακή  ακτινοβολία,  ακραίες  περιβαλλοντικές

συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του

χρόνου.

Ράμπα ανάβασης μορφής 'φύλλου' με πατήματα

Η ράμπα έχει μορφή φύλλου και ο σκελετός της (περίγραμμα) κατασκευάζεται από  σωλήνα από

ανοξείδωτο χάλυβα,  διατομής Φ40mm περίπου και  μήκους 1200mm περίπου (σε κάτοψη).  Ο

σκελετός βιδώνεται  πάνω στην τραβέρσα ημικυκλικής διατομής του παταριού του πύργου σε

ύψος  1500mm  περίπου.  Στο  έδαφος  πακτώνεται  μέσω  ειδικών  μεταλλικών  βάσεων.  Οι

εσωτερικές νευρώσεις του φύλλου κατασκευάζονται από συρματόσχοινα, τα οποία αποτελούν τα

πατήματα της θεματικής ράμπας. Για τη διευκόλυνση της εισόδου στον πύργο, τοποθετείται μία
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ξύλινη τραβέρσα στην κορυφή της ανάβασης, η οποία στηρίζεται στα δύο υποστυλώματα του

πύργου.

Μεταλλική σκάλα ανάβασης τύπου 'έλικας'

Η σκάλα αποτελείται από το μεταλλικό σκελετό με περιστροφική μορφή τύπου 'έλικα'. Τα πλαϊνά

του σκελετού κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, διατομής Φ42mm περίπου και απέχουν

μεταξύ  τους  400mm  περίπου,  ενώ  παράλληλα  είναι  τοποθετημένα  με  τρόπο  που  να  δίνει

ελικοειδή μορφή στην κλίμακα. Ο σκελετός βιδώνεται πάνω στην ξύλινη τραβέρσα ημικυκλικής

διατομής,  η  οποίο  με  τη  είναι  βιδωμένη  στο  μεταλλικό  σκελετό  του  παταριού.  Στο  έδαφος

πακτώνεται μέσω ειδικών μεταλλικών βάσεων. Τα πατήματα αποτελούνται από μεταλλικές λάμες

από ανοξείδωτο χάλυβα πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα ξύλινα πατήματα διατομής 55x30mm

περίπου -με στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή τραυματισμών- κατασκευασμένα από ξυλεία

πεύκης. Το χαμηλότερο σημείο του πρώτου πατήματος της κλίμακας είναι σε ύψος μεγαλύτερο

από 40mm από το έδαφος, έτσι ώστε να εμποδίζεται η ανάβαση των νηπίων. Για τη διευκόλυνση

της εισόδου στον πύργο, τοποθετείται μία ξύλινη τραβέρσα στην κορυφή της αναρρίχησης, η

οποία στηρίζεται στα δύο υποστυλώματα του πύργου.

Κορμός ανάβασης

Ο κορμός ανάβασης συνδέεται με το μεσαίο τριγωνικό πατάρι σε ύψος 950mm. Κατασκευάζεται

από κορμό κυκλικής διατομής Φ140mm περίπου και  μήκους 920mm περίπου (σε κάτοψη),  ο

οποίος  πακτώνεται  στο  έδαφος  μέσω  ειδικής  μεταλλικής  βάσης,  η  οποία  το  συγκρατεί  σε

απόσταση από το έδαφος ώστε να αποφεύγεται η ύγρανση του ξύλου από την επαφή με το χώμα.

Φέρει μικρά ξύλινα πατήματα ως βοηθήματα ανάβασης, τοποθετημένα εναλλάξ δεξιά κι αριστερά

της  άνω  επιφάνειας  του  κορμού,  με  το  πρώτο  πάτημα  να  απέχει  περίπου  400mm  από  την

επιφάνεια του εδάφους. Για τη διευκόλυνση της εισόδου στον πύργο, τοποθετείται μία ξύλινη

τραβέρσα στην κορυφή της ανάβασης, η οποία στηρίζεται στα δύο υποστυλώματα του πύργου.

Διαδραστικό παραπέτο φωτός με φίλτρα χρώματος 

Αποτελείται  από  ένα  ορθογωνικό  παραπέτο  από  HPL,  το  οποίο  φέρει  έναν  τροχό  από  HPL

επίσης, χωρισμένο σε τρία μέρη. Σε κάθε τμήμα του τροχού είναι τοποθετημένο διαφανές υλικό

με φίλτρο χρώματος.

Διαδραστικό παραπέτο μορφής 'κλαδιού'

Αποτελείται  από ένα  ορθογωνικό παραπέτο από HPL, το οποίο φέρει  ένα κομμάτι  από HPL

επίσης  σε  μορφή  κλαδιού,  ενισχύοντας  τη  θεματική  μορφή  του  σύνθετου  κι  εξάπτοντας  τη

φαντασία των παιδιών.

Διαδραστικό παραπέτο ανακλάσεων με καθρέπτες

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL, το οποίο φέρει στενόμακρες επιφάνειες

από πλεξιγκλάς ή άλλο διαφανές υλικό. Οι αντανακλάσεις που προκαλούνται από το φως στους

καθρέπτες εξάπτουν ακόμα περισσότερο τη φαντασία των παιδιών.
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Διαδραστικό παραπέτου ήχου

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL, το οποίο φέρει κατακόρυφους ράβδους

αλουμινίου σε διάταξη παρόμοια με του μεταλλόφωνου. Στο κάτω μέρος του 'μεταλλόφωνου'

προσαρμόζονται  δύο λαβές από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες υάλου που απολήγουν σε

σκληρό υλικό ώστε να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι.

Διαδραστικό παραπέτο θεάτρου

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL με παράγωνο κενό. Στο άνω μέρος του

κενού είναι τοποθετημένο διαφανές υλικό με κυκλικές οπές,  δίνοντας την εντύπωση ανοιχτής

αυλαίας και τη δυνατότητα παιχνιδιού ρόλων.

15. Τοίχος δραστηριοτήτων
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 1250mm
Μήκος: 10000mm
Πλάτος: 100mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 9 παιδιά
Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων, παιχνίδι ήχου, παιχνίδι αντιστοιχιών, πνευματικώς ανάπτυξης,

ζωγραφική
Ηλικιακή ομάδα: 1,5 έτους και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Ο τοίχος δραστηριοτήτων αποτελείται από μία σειρά από πανέλα διαφορετικών δραστηριοτήτων

και  μπορεί  να  τοποθετηθεί  μεμονωμένος  ή  να  ενσωματωθεί  σε  μέρος  της  περίφραξης  της

παιδικής χαράς. Τα διαφορετικά πανέλα από τα οποία μπορεί να αποτελείται είναι:

 1 θεματικό τοίχο-αντιστοιχίες με θαλάσσιο θέμα και κινούμενα μέρη

 1 θεματικό τοίχο-διαδρομή με ζώα φάρμας και 3 καμπάνες

 1 φράχτη με πανέλο λουλούδι και ενσωματωμένο μαυροπίνακα για ζωγραφική

 2 πανέλα ήχου μεταλλόφωνα με μεταλλικές σωλήνες που παράγουν ήχο με κροτάλισμα

 1 μεγάλο θεματικό τοίχο-αντιστοιχίες με θέμα έντομα και φύση

 1 μεγάλο θεματικό τοίχο-αντιστοιχίες με θέμα λουλούδια

 1 φράχτη με πανέλοαεροπλανάκι και ενσωματωμένο μαυροπίνακα για ζωγραφική

 1 πανέλο δραστηριότητας λαβύρινθος και ενσωματωμένο παιχνίδι αριθμητήριο

Τα έγχρωμα πανέλα είναι κατασκευασμένα από HPL (εξωτ.χωρ.) πάχους 12 και 18mm για το

κύριο πανέλο και πάχους 6-8mm για τα διακοσμητικά επί μέρους κομμάτια.

Τα  μήκη  των  πανέλων  ποικίλουν  από  1000-1700mm.  Στηρίζονται  με  ειδικούς  πλαστικούς

συνδέσμους σε ξύλινες πολυκολλητές κολώνες που φέρουν στο άκρο τους πλαστικό καπάκι προς

αποφυγή τραυματισμών.
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16. Περίφραξη ξύλινη
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 1100mm
Μήκος: ανάλογα την περίπτωση 
Πλάτος: 100mm

Η κατασκευή απαρτίζεται από ξύλινα πλαίσια τα οποία και συνδεδεμένα μεταξύ τους απαρτίζουν

την περίφραξη. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής 100x50mm περίπου, δύο

τραβέρσες διατομής 55x50mm περίπου και τις κάθετες δοκίδες διατομής 100x20mm περίπου.
Οι ορθοστάτες  της κατασκευής φέρουν δύο κατάλληλες διαμορφωμένες «εσοχές» ανοίγματος

50x55mm περίπου και βάθους 15mm στις οποίες και προσαρμόζονται οι τραβέρσες. Στo κάτω

μέρος εδράζεται  σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει  την κατασκευή από επαφή με την

επιφάνεια έδρασης στηρίζοντας την σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος.
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 830mm και 300mm περίπου από το έδαφος και

παράλληλες προς αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα μέσω των εσοχών του υποστυλώματος.

Επάνω  στις  τραβέρσες  και  κάθετα  προς  το  έδαφος  τοποθετούνται  ξύλα  διαστάσεων

100x20x800mm  περίπου  και  σε  διαστήματα  80mm  μεταξύ  τους.  Τα  ξύλα  συγκρατούνται

«καρφωτά» με τους ορθοστάτες.
Η βάση της περίφραξης κατασκευάζεται από χαλυβδοελάσματα διατομής 50x5mm συγκολλημένα

σε  μορφή  «Η».  Το  άνω  μέρος  του  «Η»  φωλιάζει  σε  ειδικά  διαμορφωμένες  εσοχές  των

ορθοστατών των τελάρων. Οι βάσεις γαλβανίζονται «εν θερμό».
Το μήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση.
Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100x100x60mm

περίπου.

17. Πόρτα ξύλινης περίφραξης
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 1100mm
Μήκος: 1000mm
Πλάτος: 100mm

Η κατασκευή απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και

μεντεσέδες.
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 830mm και 300mm περίπου από το έδαφος και

παράλληλες προς αυτό, ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να

δημιουργείται  ένα  σταθερό  τελάρο.  Οι  τραβέρσες  και  τα  κατακόρυφα  ξύλα  έχουν  διατομή

55x50mm περίπου.  
Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων

100x20x800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. 
Η πόρτα στερεώνεται στην περίφραξη με δύο μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της.
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18.  Κάδος απορριμμάτων Βάτραχος ή αντίστοιχο
Γενικές διαστάσεις
Πλάτος : 750mm  
Ύψος: 900mm
Μήκος: 800mm  
Βάρος (Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 15 kgr
Χωρητικότητα κάδου: 52lt
Αποτελείται  από ένα  ενιαίο πλαστικό σώμα,  σε σχήμα 'Βατράχου'  ή αντίστοιχο,  με σύστημα

κλειδώματος  και  περιέχει  μεταλλικό  κάδο  χωρητικότητας  52lt,  από  γαλβανισμένο  χάλυβα.  Η

πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη  και βοηθά τον χρήστη στην γρήγορη

μεταφορά και άδειασμα των απορριμμάτων.
Διαθέτει  ενιαίο  ομοιόμορφο  σώμα  από  πλαστικό  DURAPOL.  Το  DURAPOL  είναι  υλικό

πολυμερές μορφοποιημένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ενώ είναι πιστοποιημένο

και  σε  κρούση.  Επίσης  δε  σκουριάζει,  δεν  ξεφλουδίζεται,  δε  χρειάζεται  ποτέ  βάψιμο  και

καθαρίζεται εύκολα. Το πολυμερές από το οποίο είναι κατασκευασμένο εμπεριέχει φίλτρο anti-

UV στη  δομή  του  για  αντοχή  σε  υπεριώδη  ακτινοβολία  καθώς  και  επιβραδυντικά  στοιχεία

(flameretardants) κατά της ανάφλεξης. 
Το κυρίως σώμα φέρει στόμιο υποδοχής μικροαπορριμμάτων, στο στόμα του βατράχου, με ενιαίο

σκέπαστρο,  προστατεύοντας  έτσι  το  εσωτερικό  από  την  συσσώρευση  νερού.  Ο  κάδος  δεν

παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση

αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. Το άνοιγμα και κλείσιμο

του κάδου  πραγματοποιείται  με  ειδικό  σύστημα κλειδώματος  και  κλειδί.  Ο κάδος  μπορεί  να

βιδωθεί σε επιφάνεια από σκυρόδεμα ή να πακτωθεί σε μαλακό έδαφος (χόρτο ή χώμα) με ειδική

βάση πάκτωσης.
Πέρα από την αισθητική  που προσφέρει,  λειτουργεί  και  ως  εκπαιδευτικό  παιχνίδι,  καθώς  τα

παιδιά παρακινούνται από τη μορφή του κάδου να προστατεύουν το περιβάλλον και να ρίχνουν

μέσα σε αυτόν τα μικροαπορρίμματα τους.

19.  Κάδος ξύλινος
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 900 mm
Διάμετρος: 350 mm
Χωρητ. Καλαθιού: 42 Lt
Χωρητ. Κάδου: 25 Lt
Τo καλαθάκι  αποτελείται  από μεταλλικό σκελετό που φέρει  εξωτερικά ξύλινη επένδυση  και

εσωτερικά μεταλλικό κάδο.
Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και διαστάσεων 950x40mm

περίπου διαμορφωμένες  σε  κυκλικό  σχήμα  διαμέτρου  300mm και  τοποθετημένες  παράλληλα

καθ΄ ύψος. Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες

360x20mm με συγκόλληση.

74





Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρόγγυλο)

διατομής 70x20mm και μήκους 550mm περίπου, που στερεώνονται με κασονόβιδες Μ6x40 και

παξιμάδια ασφαλείας Μ6.  
Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει

διάμετρο Φ300mm και ύψος 470mm περίπου.
Το καλαθάκι στηρίζεται σε: 
* μεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ48mm συγκολλημένο με λάμα

στρογγυλής διατομής διαμέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος 
* ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ48 mm  ύψους 750 mm.

20.  Βρύση
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 950mm        
Μήκος: 400mm
Πλάτος: 200mm

Η  κατασκευή  θα  απαρτίζεται  από  τον  κεντρικό  μεταλλικό  κορμό,  μία  σκάφη  για  την

αποστράγγιση των υδάτων των βρύσεων και την θυρίδα πρόσβασης στον εσωτερικό μηχανισμό.
Ο  κεντρικός  κορμός  διαστάσεων  200x100x1300mm,  φέρει  στο  κάτω  τμήμα  του,  βάση  από

μεταλλικό χαλυβδοέλασμα St 37-2, διαστάσεων 300x200x4mm με τέσσερεις (4) τρύπες Φ13mm

για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης

για τον σκοπό αυτό.  Ο κορμός κατασκευάζεται  από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους

3mm. Στον κεντρικό κορμό υπάρχει οπή για την στερέωση της βρύσης καθώς και επιμέρους οπές

για την στερέωση της σκάφης. Η σκάφη διαστάσεων 300x185mm είναι κατασκευασμένη από

ανοξείδωτο ατσάλι τύπου AISI 304 και φέρει χαραγμένη επιφάνεια για την αποστράγγιση των

υγρών και τον γρήγορο καθαρισμό της.
Η βρύση είναι ανοξείδωτη και ενεργοποιείται με την πίεση οριζοντίως τοποθετημένου εμβόλου

με  στοιχείο  κυκλικά  διογκούμενης  επιφάνειας.  Η  είσοδος  του  νερού  θα  γίνεται  μέσω

τριστωματικού  πλαστικού  σωλήνα  με  ενίσχυση  υαλονημάτων  από  πολυπροπυλένιο  ειδικής

κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή. 

21. Τραπεζόπαγκος
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:   800mm
Μήκος:   1600mm
Πλάτος:  1600mm

Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη

που στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού. 

Η  επιφάνεια  του  τραπεζιού  συγκροτείται  από  επτά  παράλληλες  δοκούς  διαστάσεων

1600x95x45mm. Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων

διαστάσεων. Το τραπέζι και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου.
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 Η  βάση  του  τραπεζόπαγκου,  όπως  και  οι  τραβέρσες  τόσο  του  τραπεζιού  όσο  και  των

καθισμάτων, κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατομής 95x45mm.   

Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σημεία σύνδεσης με τα οριζόντια τμήματα των καθισμάτων

και στο σημείο συναρμογής με το τραπέζι, φέρουν ειδικές εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος,

ώστε τα δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του τραπεζιού και των καθισμάτων αγκαλιάζουν τα πόδια

της κατασκευής.

Η όλη κατασκευή δεν παρουσιάζει εμφανή μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι συναρμογές

είναι κρυφές και στην κάτω επιφάνεια.

22. Ξύλινη κερκίδα
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:  1800mm
Μήκος:   4500mm
Πλάτος:  1900mm

Η κερκίδα  κατασκευάζεται  από  στρόγγυλους  ξύλινους  δοκούς  διατομής  Φ140mm οριζόντια-

κάθετα  πλεγμένους  μεταξύ  τους,  σε  μορφή  συμμετρική  κατά  μήκος.  Η  σύνδεση  των  δοκών

επιτυγχάνεται  με  μπουλόνια  και  παξιμάδια  ασφαλείας.  Όλες  οι  οπές  στα  ξυλοτεμάχια

επικαλύπτονται  με  πλαστικές  τάπες.  Η  κλίση  των  δύο  γωνιών  του  οργάνου  μπορεί  να

προσαρμοστεί κατ’ επιλογή. Ο φράχτης – κερκίδα δίνει τη δυνατότητα καθίσματος σε επίπεδο

υπερυψωμένο. Οι ξύλινοι δοκοί είναι επεξεργασμένοι ώστε να διατηρείται το φυσικό σχήμα και η

ανομοιογένεια της ξυλείας. Όπου υπάρχουν συνδέσεις με βίδες μεταξύ των ξύλων, οι κεφαλές

των βιδών είναι συγκαλυμμένες ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και την φθορά.  

Για  την  πάκτωση  απαιτούνται  δύο  θεμέλια  διαστάσεων  600x600mm  σε  βάθος  700mm  και

κάλυψη με μπετόν C25/30.

23.  Καθιστικό με πλάτη
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:  750mm
Μήκος:  2000mm
Πλάτος:  650mm

Το παγκάκι αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, 5 ξύλα για το κάθισμα και 3 ξύλα για την

πλάτη, διατομής 70x70x2000mm περίπου. 

Οι δύο μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα St37 και περιλαμβάνουν: α) την πλάκα

πάκτωσης διατομής 120x500x4mm και β) το μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm και

μήκους  360mm,  επάνω στον  οποίο  εδράζεται  η  λάμα  συγκράτησης  του  καθίσματος  και  της

πλάτης  διατομής  100x910x8mm.  Η  πλάτη  κατασκευάζεται  με  κλίση  30  μοιρών.  Οι  βάσεις

ενισχύονται με μεταλλική λάμα διατομής 25x5mm και αγκυρώνονται στο έδαφος ή επί θεμελίου

σκυροδέματος με κατάλληλες βίδες.
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24.  Καθιστικό χωρίς πλάτη
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:  350mm
Μήκος:  2000mm
Πλάτος:  500mm

Το  παγκάκι  αποτελείται  από  τον  μεταλλικό  σκελετό  και  5  ξύλα  για  το  κάθισμα,  διατομής

70x70x2000mm περίπου. 

Οι δύο μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα St37 και περιλαμβάνουν: α) την πλάκα

πάκτωσης διατομής 120x500x4mm και β) το μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm και

μήκους 360mm, επάνω στον οποίο εδράζεται  η λάμα συγκράτησης του καθίσματος διατομής

100x910x8mm. Οι βάσεις ενισχύονται με μεταλλική λάμα διατομής 25x5mm και αγκυρώνονται

στο έδαφος ή επί θεμελίου σκυροδέματος με κατάλληλες βίδες.

25. Πινακίδα παιδικής χαράς
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 2200mm
Μήκος: 1200mm
Πλάτος: 100mm
Η πινακίδα αποτελείται από δύο υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις.

Τα υποστυλώματα έχουν διατομή 100x100mm και ύψος 2200mm περίπου. Στο κάτω μέρος των

υποστυλωμάτων τοποθετούνται επιπλέον δύο κολωνάκια σε κάθε κολώνα για επιπλέον στήριξη.

Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, και έχει γενικές διαστάσεις

1200x1000mm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώματα σε ύψος περίπου 900mm από

το  δάπεδο,  με  έξι  ειδικά  διαμορφωμένους  πλαστικούς  συνδέσμους  από  πολυαμίδιο  με  τα

υποστυλώματα. 

Η κατασκευή βιδώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις γενικών διαστάσεων 300x300 mm.

26.  Κιόσκι εξάγωνο
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 3000mm
Πλευρά εξαγώνου: 2500mm
Επιφάνεια: 17 m2

Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με

πλάτη.

Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100x100x100mm περίπου και είναι ξύλινα αποτελούμενα

από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή

ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος εδράζονται

σε  μεταλλική  βάση,  η  οποία  προστατεύει  την  κατασκευή από επαφή με  την  πλάκα έδρασης

στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των

υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη στέγη.
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Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης, το διακοσμητικό

κορυφής και τις καλύπτρες.

Ο σκελετός  της  στέγης  απαρτίζεται  από έξι  κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια  διατομής

120x58mm  τα  οποία  συνδέονται  με  τα  υποστυλώματα  με  ειδικά  διαμορφωμένα  μεταλλικά

τεμάχια διαμέσω μπουλονιών M8x140mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους συνδέονται όλα

μαζί σε διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο. 

Τα  τρίγωνα  της  στέγης  απαρτίζονται  από  δύο  ξυλοτεμάχια  διατομής  28x60mm  τα  οποία

δημιουργούν  τις  δύο  ίσες  πλευρές  του  ισοσκελούς  τριγώνου  και  ένα  ξυλοτεμάχιο  διατομής

45x50mm τοποθετημένο στο ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια στερεώνονται ξύλινες

τεγίδες  ειδικού  διαμορφωμένου  προφίλ  έτσι  ώστε  να  ‘’θηλυκώνουν’’ μεταξύ  τους  διατομής

95x30mm  περίπου.  Η  συναρμογή  των  τριγώνων  με  τον  σκελετό  της  σκεπής  επιτυγχάνεται

διαμέσω ξυλοβίδων.

Στα σημεία που τα τρίγωνα της σκεπής εφάπτονται μεταξύ τους τοποθετούνται ξύλινες καλύπτρες

διατομής 45x20mm. Στην κορυφή της σκεπής τοποθετείται ξύλινο τεμάχιο κατασκευασμένο από

πλακάζ θαλάσσης και κολώνα προσδίδοντας αισθητική στην όλη κατασκευή.

Στις  πέντε  εκ  των  έξι  πλευρών  του  εξαγώνου  που  ορίζεται  από  τα  υποστυλώματα,

κατασκευάζεται  καθιστικό  με  πλάτη.   Το  κάθισμα  αποτελείται  από  τρία  ξύλα  διατομής

45x100mm  περίπου  και  η  πλάτη  από  δύο  όμοια.  Το  κάθισμα  στηρίζεται  σε  ξύλινες  βάσεις

σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη

αρμόζεται μέσω ξύλων, στα υποστυλώματα.

27. Φωτιστικό

Η κατασκευή θα αποτελείται από τον ιστό, ένα φωτιστικό σώμα, ένα ακροκιβώτιο και καπάκι

θυρίδας και κατάλληλα αγκύρια.

Το προτεινόμενο φωτιστικό θα έχει συνολικό ύψος 4300mm περίπου και θα φέρει ένα φωτιστικό

σώμα που θα δέχεται λαμπτήρα υψηλής πίεσης ή αλογονιδίων μετάλλου μέχρι 150W.  Όλα τα

μεταλλικά  μέρη  του  ιστού,  σε  όλα  τα  σημεία  τους,  είναι  θερμογαλβανισμένα  και  βαμμένα

ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστέρα.

Ο  ιστός  ηλεκτροφωτισμού  ύψους  4000m  περίπου  θα  είναι  κωνικός,  κυκλικής  διατομής,

κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 3mm κατ' ελάχιστο, γαλβανισμένος εν θερμώ & βαμμένος

ηλεκτροστατικά  σε  χρώμα  επιλογής  της  υπηρεσίας,  διαμέτρου  βάσεως  100mm και  κορυφής

60mm περίπου.  Στη  βάση  του  θα  έχει  πλάκα  έδρασης  κυκλική  η  τετράγωνη πάχους  και  θα

συνοδεύεται  από  τέσσερα  αγκύρια  στήριξης  επίσης  γαλβανισμένα,  μήκους  40cm  με  τις

αντίστοιχες ροδέλες και τα παξιμάδια αυτών.
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Ο ιστός θα φέρει οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας και θυρίδα επίσκεψης σε ύψος

από  0,80m  -1,00m περίπου  από  το  έδαφος  η  οποία  θα  ασφαλίζει  πάνω  στον  ιστό  με  βίδα

ασφαλείας.

Ο ιστός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN 40.

Στο  ύψος  (τελικό  ύψος  ανοίγματος)  των  600mm  του  ιστού  θα  υπάρχει  άνοιγμα  θυρίδας

συγκεκριμένων διαστάσεων (ύψος 120mm πλάτος 40mm).

Μέσα  στον  ιστό  στο  ύψος  του  ανοίγματος  θυρίδας  θα  εγκαθίσταται  ακροκιβώτιο  για  την

ηλεκτροδότηση  του  φωτιστικού  σώματος,  κατασκευασμένο  από  αυτοσβενόμενη  πολυαμυδική

ρητίνη, κλάσης ΙΙ με IP66 και IK09. Στο ακροκιβώτιο θα τοποθετείται ασφάλεια τήξεως για την

προστασία και την απομόνωση του φωτιστικού σε περίπτωση συντήρησης ή αλλαγής λαμπτήρα.

Η θυρίδα του ακροκιβωτίου θα κλείνει  με κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού με ενσωματωμένο

ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης υψηλής αντοχής, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μέγιστη

στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού ή άκρη βραχίονα ιστού

εξωτερικής  διαμέτρου Φ60mm με ρυθμιζόμενη βάση.  Θα κατασκευάζεται  εξ΄ολοκλήρου από

χυτοπρεσσαριστό  αλουμίνιο  και  όλα  τα  τμήματα  του  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  υλικά

μηχανικής αντοχής σε κρούση ΙΚ09. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η μεγάλη αντοχή

έναντι  βανδαλισμών.  Ο βαθμός στεγανότητας του θα είναι  συνολικά ΙΡ66, για  τον χώρο του

λαμπτήρα όσο και για τον χώρο του συστήματος έναυσης. Το φανάρι θα αποτελείται από δύο

τμήματα  από  αλουμίνιο  έγχυσης,  ντουί  πορσελάνης,  ασύμμετρο  ανταυγαστήρα  τύπου  cutoff

δρόμου και  σύστημα έναυσης  για  λαμπτήρα μέχρι  150 Watt  υψηλής  πίεσης  Na ή  μετάλλων

αλογονιδίου.  Το  κάλυμμα  του  φωτιστικού  σώματος  θα  είναι  από  γυαλί  προστασίας  ειδικά

κατεργασμένο πάχους 5mm και παρέχει εύκολη πρόσβαση με γάντζο στον χώρο του λαμπτήρα

και τον χώρο του συστήματος έναυσης.

Το φωτιστικό θα είναι πλήρως εφοδιασμένο με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτήρα και

θα παραδίδεται με ακροδέκτη, γείωση και πλήρη καλωδίωση μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης έτοιμο

και συνδεδεμένο με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της

σειράς  προτύπων  ΕΝ  60598-1:2008,  ΕΝ  60598-2-3:2003  (ή  αντίστοιχα)  και  να  φέρει

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης,

επί ποινή αποκλεισμού.

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού και του ιστού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO

9001, επί ποινή αποκλεισμού. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του ιστού επί τόπου του έργου, τα μικροϋλικά και η

εργασία της πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας του.
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28. Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1300mm
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm
Πάχος: 40mm
Το προϊόν  είναι  κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και

έγχρωμης πολυουρεθάνης χρώματος μπλε, γαλάζιου και πράσινου. Το δάπεδο αποτελείται από

πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 40mm και με βάρος 26 kg/m2 περίπου.
Το  προϊόν  οφείλει  να  εξασφαλίζει  το  απαραίτητο  ύψος  πτώσης  κατά  EN1176-1:2008  και

EN1177:2008, κατ' ελάχιστο ίσο με 1300mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο

και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να

προσφέρεται  η  μέγιστη  αντοχή  σε  φθορά  λόγω  τριβής.  Οι  άνω  ακμές  είναι  ελαφρώς

στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω

επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη

απορροή των υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πείρους, που

συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από

την  Υπηρεσία,  με  προσκόμιση  όλων  των  αναγκαίων  πιστοποιητικών  ποιότητας  και  όσων

δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η

πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη

προϋπόθεση είναι  η  εξασφάλιση  του  ύψους  πτώσης  κατά  EN1176-1:2008 και  EN1177:2008,

σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

29. Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1500mm
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm
Πάχος: 50mm
Το προϊόν  είναι  κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και

έγχρωμης πολυουρεθάνης χρώματος μπλε, γαλάζιου και πράσινου. Το δάπεδο αποτελείται από

πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και πάχους 50mm και με βάρος 32 kg/m2 περίπου.
Το  προϊόν  οφείλει  να  εξασφαλίζει  το  απαραίτητο  ύψος  πτώσης  κατά  EN1176-1:2008  και

EN1177:2008, κατ' ελάχιστο ίσο με 1500mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο

και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να

προσφέρεται  η  μέγιστη  αντοχή  σε  φθορά  λόγω  τριβής.  Οι  άνω  ακμές  είναι  ελαφρώς

στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω

επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη

απορροή των υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που

συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από

την  Υπηρεσία,  με  προσκόμιση  όλων  των  αναγκαίων  πιστοποιητικών  ποιότητας  και  όσων
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δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η

πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη

προϋπόθεση είναι  η  εξασφάλιση  του  ύψους  πτώσης  κατά  EN1176-1:2008 και  EN1177:2008,

σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

30. Εργασίες (Υποβάσεις σκυροδέματος, πιστοποίηση χώρου)
Στις  εργασίες  περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  κατασκευής  υποβάσεων  σκυροδέματος  για  την

εγκατάσταση  των  οργάνων  και  των  ελαστικών  πλακιδίων  ασφαλείας  καθώς  επίσης  και  η

πιστοποίηση της εγκατάστασης κατά ΕΝ1176:2008.
Κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και προετοιμασίας εδάφους (για να

είναι έτοιμο για την κατασκευή υποβάσεων σκυροδέματος), διαμόρφωσης του υπόλοιπου χώρου

(πέραν  του  χώρου  τοποθέτησης  εξοπλισμού  παιδικής  χαράς  και  δαπέδων  ασφαλείας),  και

δημιουργία κατάλληλης πρόσβασης για Α.με.Α. ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις απαιτήσεις

της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης και να είναι εύκολη η πρόσβαση προς και εντός αυτής

θα βαρύνουν τον Δήμο.
Στο  σκέλος  της  προετοιμασίας  του  εδάφους  που  βαρύνει  τον  Δήμο  περιλαμβάνονται:  Οι

εκσκαφές, φόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής για την διαμόρφωση του εδάφους

ώστε  να  είναι  έτοιμο  για  κατασκευή  των  κατάλληλων  υποβάσεων  που  απαιτούνται  για  την

τοποθέτηση του εξοπλισμού και των δαπέδων που θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Το δάπεδο θα τοποθετηθεί επάνω σε υποβάσεις από σκυρόδεμα στα σημεία που θα υποδειχθούν

από την Υπηρεσία και  θα παραδοθούν έτοιμα για σκυροδέτηση.  Συγκεκριμένα,  οι  υποβάσεις

σκυροδέματος, είναι πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (Τ 131), στο

μέσον ή άνω μέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή

των ομβρίων υδάτων, με κλίση έως 2%. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι

κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και

θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του δαπέδου, μετά την εφαρμογή του. Η συνολική κατασκευή

της υπόβασης που περιλαμβάνει, σκυροδέτηση και εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.

Επάνω στις υποβάσεις θα βιδωθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, στις θέσεις που θα υποδείξει η

Υπηρεσία και εν συνεχεία θα γίνει η τοποθέτηση του ελαστικό δάπεδου ασφαλείας, σύμφωνα με

το πρότυπο ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός (όργανα και αστικός εξοπλισμός) θα βιδώνεται στις υποβάσεις από

μπετόν ή θα πακτώνεται στο έδαφος κατά περίπτωση, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Η εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται με ειδικούς πείρους, που συνδέουν τα επιμέρους

πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα και με κατανάλωση

αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.
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Στο σκέλος της πιστοποίησης περιλαμβάνεται η διαδικασία της επιθεώρησης μετά την τελική

τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και η έκδοση

και παράδοση στον Δήμο του πιστοποιητικού της εγκατάστασης της παιδικής χαράς, σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων

ασφαλείας  και  αστικού  εξοπλισμού  με  στόχο  τη  δημιουργία  μιας  νέας  παιδικής  χαράς  σε

κοινόχρηστο χώρο πάρκου του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2017, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά

πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών

με  την  υπ’αρίθμ.  28492/2009  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  Β  931/18-05-2009), όπως  αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25-7-

2014). 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε  207.575,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που είναι

49.818,00€. 

Η παραπάνω προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου με ΚΑ

02.15.7135.002  ποσού  257.393,00€  με  τίτλο  ««Παρεμβάσεις  δημιουργίας  παιδικών  χαρών  Δ.

Πολυγύρου (Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας

για τη δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Σεφέρη)».

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

3. Το άρθρο 57 του Ν.4403/2016.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

α)  Τεχνική Έκθεση

β)  Τεχνικές Προδιαγραφές

γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

δ)   Συγγραφή Υποχρεώσεων





ΑΡΘΡΟ 4ο: Τιμές προσφορών

Η  οικονομική  προσφορά  για  κάθε  υποψήφιο  προμηθευτή,  ο  οποίος  θα  αναλάβει  τελικά  να

προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της

προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε

ισχύ  η  σύμβαση  για  την  παρούσα  προμήθεια,  δηλαδή  μέχρι  την  πραγματοποίηση  και  της

τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα

μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και

αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των οργάνων στην τελική τους θέση και

η ορθή εγκατάστασή τους με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, στις θέσεις που θα υποδειχθούν

από την Υπηρεσία.  

ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή

προσκαλεί  τον  ανάδοχο να προσέλθει  για  την υπογραφή του συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληρωμή - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση τμήματος ή όλου του ποσού,

αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών

πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα

Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με

τα  όσα  περιγράφονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης,  θα  είναι  δε  γνωστών  και

αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού Παιδικής Χαράς θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και

να φέρεις τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη. 

Όλα  τα  είδη  θα  συνοδεύονται  με  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  θα

αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και  Ευρωπαϊκά) και  ό,τι

άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και

ασφαλή λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Ποινικές ρήτρες για εκπρόθεσμη παράδοση
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Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και

μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που θα παραδοθούν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση

των υλικών που παραδίδονται εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της

συνολικής ποσότητας αυτών.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή.

Σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών,  το  πρόστιμο  επιβάλλεται  αναλόγως  σε  όλα  τα  μέλη  της

ένωσης.

Κατά τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-παράδοση  ή

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση

του αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των

διαδικασιών,  για  το οποίο δεν ευθύνεται  ο προμηθευτής και  παρατείνεται  αντίστοιχα ο χρόνος

φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Συμβατική προθεσμία 

Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες μετά

από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας που θα αφορά τη διαμόρφωση του χώρου της παιδικής

χαράς  (χωματουργικές  εργασίες  κλπ).  Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδοθούν  και  θα

εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και σε

πλήρη λειτουργία. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις

ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών

Η  παραλαβή  των  υλικών,  η  διαδικασία  παραλαβής  αυτών  και  η  συγκρότηση  της  επιτροπής

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να

παραδώσει  το  υλικό,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα,  ο  συμβατικός  χρόνος

παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη

διαδικασία παραλαβής.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάστασή τους και στα ακριβή σημεία που θα

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ,  ήτοι  της  διαδικτυακής  πλατφόρμας  που  διαθέτει  η  ΕΕ  (βάσει  του  τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου
2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι
οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή,  με  βάση  τα  έγγραφα  της  σύμβασης,  μπορούν  να
αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως
άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε,
ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Tο  αρχείο  XML αναρτάται  για  την  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων  προκειμένου  να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Το ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf είναι αναρτημένο στα «συνημμένα αρχεία» στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως παρακάτω:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Η αναθέτουσα αρχή:

Δημιουργεί  στο  διαδικτυακό  τόπο  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?
lang=el το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων
τύπου  .xml  και  PDF  και  τα  δυο  αρχεία  αναρτώνται  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Συστήνεται  η  χρήση  του
αρχείου .xml για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter?lang=el.

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(β) Στη συνέχεια,  καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων
πεδίων που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα
πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σημειώνονται τα εξής:

- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα συμπληρωθεί
το σχετικό πεδίο του ΕΕ-ΕΣ (Μέρος Ν, Ενότητα Β) .

- Θα  πρέπει  να  αναφέρεται  και  η  ΟΜΑΔΑ ή  οι  ΟΜΑΔΕΣ για  τις  οποίες  κατατίθεται  η
προσφορά

(γ)  Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  εντύπου  ο  οικονομικός  φορέας  επιλέγει
«Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του
σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕI μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF
μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει  οποιοδήποτε  πρόγραμμα δημιουργίας  αρχείων PDF που διατίθεται  δωρεάν στο
διαδίκτυο.  Σε  περιβάλλον  Mac  OSX  ή  Linux,  το  eΕΕΕI  μπορεί  να  εκτυπωθεί  από  κάθε
φυλλομετρητή.
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(δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά
(ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε)  Το  υπογεγραμμένο  ψηφιακά  αρχείο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  σε  μορφή  .pdf  στο
φάκελο της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή
.xml.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας
στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που
αφορούν  τον  εκάστοτε  διαγωνισμό  και  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να  συμπληρώνουν  τις
σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά
και να το υποβάλλουν στο σχετικό Διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου
.pdf  είτε  με  την  τηλεφόρτωση  του  αρχείου  .xml  στην  ιστοσελίδα  που  το  δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς:

Οι οικονομικοί φορείς κατά την εισαγωγή τους στον με αριθμό - Α/Α συστήματος ……….
ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα αναζητήσουν από το πλήρες σώμα του διαγωνισμού τον φάκελο που
αποκαλείται eΕΕΕΣ ο οποίος περιέχει το αρχείο (έγγραφο) «.............xml», και θα το αποθηκεύσουν
σε  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  (εφεξής  Η/Υ).  Στην  συνεχεία  θα  μεταβούν  στον
σύνδεσμο·https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome#,  και  στην  επιλογή
«Εισαγωγή  ΕΕΕΣ» θα  κάνουν  τηλεφόρτωση  του  αρχείου  (έγγραφου)  «...........xml»,  που  έχουν
αποθηκεύσει στον Η/Υ.

Οι οικονομικοί φορείς πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΕΕΣ και καλούνται να συμπληρώσουν
την ειδική ηλεκτρονική φόρμα με τις ακόλουθες ενότητες και τα αντίστοιχα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί από τον Δήμο Πολυγύρου.

Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  έντυπου  ΕΕΕΣ  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  το
υποβάλλουν σε μορφή .xml και μορφή σε .pdf αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο με την
ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»  του  με  αριθμό  -  Α/Α συστήματος
…………… διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,00 600,00 600,00

2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΜΟ 1,00 600,00 600,00

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙΑ 1,00 2.100,00 2.100,00

4 ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 3,00 800,00 2.400,00

5 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ [ΦΩΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ] 1,00 2.600,00 2.600,00

6 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 2,00 2.300,00 4.600,00

7 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1,00 14.500,00 14.500,00

8 ΟΡΓΑΝΟ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 1,00 11.500,00 11.500,00

9 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ 1,00 2.900,00 2.900,00

10 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 1,00 2.900,00 2.900,00

11 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1,00 2.900,00 2.900,00

12
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ME ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ&ΤΣΟΥ-
ΛΗΘΡΑ

1,00 8.500,00 8.500,00

13 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 1,00 5.000,00 5.000,00

14 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 1,00 29.000,00 29.000,00

15 ΤΟΙΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1,00 5.500,00 5.500,00

16 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ /Μ 172,00 55,00 9.460,00

17 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2,00 300,00 600,00

18 ΚΑΔΟΣ ΖΩΑΚΙ 1,00 450,00 450,00

19 ΚΑΔΟΣ ΞΥΛΝΟΣ 4,00 200,00 800,00

20 ΒΡΥΣΗ 2,00 600,00 1.200,00

21 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 2,00 440,00 880,00

22 ΞΥΛΙΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 1,00 1.950,00 1.950,00

23 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 6,00 450,00 2.700,00

24 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 4,00 300,00 1.200,00

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 800,00 800,00

26 ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1,00 4.200,00 4.200,00
27 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 8,00 800,00 6.400,00

28
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/Μ2

550,00 45,00 24.750,00

29
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/Μ2

447,00 55,00 24.585,00

30
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ)

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 32.000,00

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 207.575,00

 ΦΠΑ 24% 49.818,00
 ΣΥΝΟΛΟ 257.393,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,00

2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΜΟ 1,00

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙΑ 1,00

4 ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 3,00

5 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ [ΦΩΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ] 1,00

6 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 2,00

7 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1,00

8 ΟΡΓΑΝΟ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 1,00

9 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ 1,00

10 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 1,00

11 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1,00

12
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ME 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ&ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

1,00

13 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 1,00

14 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΠΙΤΟ 1,00

15 ΤΟΙΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1,00

16 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ /Μ 172,00

17 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2,00

18 ΚΑΔΟΣ ΖΩΑΚΙ 1,00

19 ΚΑΔΟΣ ΞΥΛΝΟΣ 4,00

20 ΒΡΥΣΗ 2,00

21 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 2,00

22 ΞΥΛΙΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 1,00

23 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 6,00

24 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 4,00

25 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00

26 ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1,00

27 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 8,00

28
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/Μ2

550,00

29
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/Μ2

447,00

30
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ)

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 ΦΠΑ 24%

 ΣΥΝΟΛΟ

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σελίδα 89
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