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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                                           

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΑΑΣΣΙΙΘΘΙΙΟΟΥΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9  

                    Τ.Κ. 723 00-Σητεία 

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, 

                             Λαντζανάκη Ανθή 

Fax    :   28430 29243 

E-mail :   xiradaki@sitia.gr                                                          

            latzanaki@sitia.gr                                              Αρ. Πρωτ:  7399 /04-10-2019      

                                                                 

 

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  

για την:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών 
,για την «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Σητείας » , συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  264.862,76 € με  Φ.Π.Α 24%.   

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι :  

Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε δεκαπέντε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου 
Σητείας με στόχο την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα 
της ψυχαγωγίας ανηλίκων, καθώς και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με την Υ.Α. με αρ. 
28492/2009 (ΦΕΚ931Β’), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ2029Β’) και την εγκύκλιο 
44/14 του Υπ.ΕΣ., όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή 
και τη λειτουργία των παιδικών χαρών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :     37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς και 43325000-7: Εξοπλισμός πάρκων και 
παιδικής χαράς. 

Οι χώροι των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθούν με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα 
όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, 
από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
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Οι παιδικές χαρές της πόλης της Σητείας θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο πιστοποιημένες 
από διαπιστευμένο φορέα όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 931Β/2009, όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει,  χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να 
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 48/2019 τεχνικής μελέτης. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της 48/2019 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 
ολόκληρης της προσφοράς. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Σητείας από πιστώσεις ΠΔΕ του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με την 27319/11-6-18 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για τα με 
κωδικό ΣΑΕ: 055 (2017ΣΕ05500010) & από πιστώσεις ΣΑΤΑ πε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τους  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019-2020 για τους οποίους έχουν 
εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ,όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα:   

   
Α/Α 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 
ΑΑΥ 

2019 

ΠΟΣΟ ΑΑΥ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΑΥ 

ΑΑΥ-ΑΔΑ 

1 30-7135.011 

 

Προμήθεια -  
τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών 

χαρών του Δήμου 
Σητείας 

862,76 64.000,00 64.862,76 766/26-9-19 
ΨΛΑ0Ω1Γ-45Ο

2 64-7135.001 Προμήθεια -  
τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών 

χαρών του Δήμου 
Σητείας 

1.000,00 199.000,00 200.000,00 767/26-9-19 
ΨΦΣΒΩ1Γ-96Υ 

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 00:01πμ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 
μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 
10:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία εγγραφής.  

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ 
των προσφερόμενων ειδών.  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες  από την ημερομηνία υπογραφή της , με δικαίωμα 
παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 
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Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της 
σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται 
ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

                                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

                                                               

                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜ∆ΗΣ)                           

    Ημερομηνία : 04-10-2019 

        Αρ. Πρωτ. :  7399/04-10-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

Ηλεκτρονικός  Ανοιχτός Διαγωνισμός  

Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 264.862,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό  ανοιχτό Διαγωνισμό ,για την ανάδειξη αναδόχου  για την  < Προμήθεια - 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου  Σητείας > 

με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών ,συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού : διακοσίων εξήντα 

τεσσάρων χιλιάδων, οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι  λεπτών  (264.862,76 € ) με ΦΠΑ 
24% , με τους παρακάτω όρους και στοιχεία:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  

Τηλέφωνο : 

  

Πληροφορίες : 

28433 40518, 41243   

 

 Ξηραδάκη Ειρήνη, Λαντζανάκη Ανθή 

 

Fax : 28430 29243 

 

e-Mail : Xiradaki@sitia.gr , latzanaki@sitia.gr 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

Πόλη ΣΗΤΕΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 72300 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL432 (Νομός: Λασιθίου) 

Τηλέφωνο 28433  40518, 41243 

Φαξ 2843029243 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Xiradaki@sitia.gr, latzanaki@sitia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1  Ξηραδάκη Ειρήνη,   Λαντζανάκη Ανθή 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ), αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού).   
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με 
τα στοιχεία της αρχής. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου  121 του ν. 4412/16,  
ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημέρες από την 
ημέρα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθ. 43 του Ν.4605/19). 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Σητείας από πιστώσεις ΠΔΕ του 
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με την 27319/11-6-18 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για τα με 
κωδικό ΣΑΕ: 055 (2017ΣΕ05500010) & από πιστώσεις ΣΑΤΑ πε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τους  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019-2020 για τους οποίους έχουν 
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εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ,όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα:   
    
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΑΥ 

2019 

ΠΟΣΟ ΑΑΥ 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΥ ΑΑΥ-ΑΔΑ 

1 30-7135.011 

 

Προμήθεια -  τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών 
του Δήμου Σητείας 

862,76 64.000,00 64.862,76 766/26-9-19 
ΨΛΑ0Ω1Γ-45Ο 

2 64-7135.001 Προμήθεια -  τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών 
του Δήμου Σητείας 

1.000,00 199.000,00 200.000,00 767/26-9-19 
ΨΦΣΒΩ1Γ-96Υ 

 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι :  

Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε δεκαπέντε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου 
Σητείας με στόχο την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα 
της ψυχαγωγίας ανηλίκων, καθώς και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με την Υ.Α. με αρ. 
28492/2009 (ΦΕΚ931Β’), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ2029Β’) και την εγκύκλιο 
44/14 του Υπ.ΕΣ., όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή 
και τη λειτουργία των παιδικών χαρών. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :     37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς και 43325000-7: Εξοπλισμός  
πάρκων και παιδικής χαράς. 
 

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

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 48/2019 τεχνικής μελέτης. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της 48/2019 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την 

απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 264.862,76 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 
24%. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 
48/24-06-2019 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών. 

 

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: 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

• Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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• Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους 
(EEL 157 της 15.6.2016)-  

• Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

• Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

• Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

• 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 Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών  

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

•  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης   

• Τη διάταξη της παραγράφου 16  άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης 
της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β )  

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

• Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 
Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).  

• Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από 
δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας > 

• Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
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• Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) πρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.   

• Την υπ' αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009),Καθορισμός 
των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των 
παιδικών χαρών των Δήμων 

• Την υπ’ αριθμ. 18239/05-05-14 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις 
ασφαλούς σχεδιασμού και λειτουργίας παιδικών χαρών, όπως ισχύουν. 

• Την με αρ. πρωτ. 7244/13-3-2018 πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ ¨ 

• Την με αρ. 104/24-4-2018 απόφαση Δ.Σ. για την Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο « 
Προμήθεια – τοποθέτηση  εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σητείας » 
στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. 

• Την 27319/11-6-18 Απόφαση υπουργού εσωτερικών για ένταξη πράξης Δήμου στο πρόγραμμα 
¨ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ ¨ 

• Την αριθμ.  48/24-06-2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου Σητείας 

• Την υπ’ αριθμ. 841/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Σητείας  περί  ορισμού Αντιδημάρχου και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων . 

• Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σητείας με αρ.πρωτ. : 7130/26-09-19 με ΑΔΑΜ: 
19REQ005616706 

• Τις με αρ. 766-767/26-9-2019  ΑΑΥ  με  ΑΔΑΜ: 19REQ005617958/26-9-2019 

• Την 133/02-10-2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας  για α)Την έγκριση 
εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό β)την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών , γ) τον  καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοιχτού  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανωτέρω προµήθεια  µε Α∆Α : 6ΕΧΩΩ1Γ-ΗΨΓ 
 

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  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία 
Δημοσίευσης  της παρούσας διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄) και στα άρθρα : 120, 121α ,377 (περ. 82)  του 
Ν. 4412/16 & το άρθρο 47ο του Ν. 4472/17 και την παρ. 19 του άρθ. 43 του Ν.4605/19. 
 
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα 
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.sitia.gr . 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
08/10/2019 

09/10/2019 και ώρα 
00:01 πμ 

25/10/2019 και ώρα 
17:00 μμ 
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του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 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 με ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13 , 
και της ΥΑ 56902/215/2.6.2017(Β΄1924). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και την 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4412/2016 και την 
παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38 του ιδίου νόμου. 
Η προκήρυξη του άρθρου 122 του Ν.4412/2016 δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.1 του 
άρθρου 66 του Ν.4412/2016 και την παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38 του ιδίου νόμου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες : 
ΑΝΑΤΟΛΗ, ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ . 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η προκήρυξη του ά.122 του Ν.4412/2016 θα αναρτηθούν μαζί με 
τα λοιπά έγγραφα της  παρούσας και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αριθμό: 78996 καθώς  και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr 

 

β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο  46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 
3548/07 , οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας , 
αρχικής και επαναληπτικής , θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία , με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (Υπ. Εσωτ. 
Αποκ. & Ηλεκ. Δίακυβ.Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010). Επιπλέον έχει ισχύ η αριθ. 204/2010 
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν. 
3801/2009 αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ 
Α΄βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 3548/2007.  

 

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.  
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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 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

• η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV :ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΗΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

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 ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10  ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 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 
εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας ,είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας , σχετικές με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης.  

Ο Δήμος Σητείας επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και 
αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι 
τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο 
δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 

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

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν  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 και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.  
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της 
παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (ΑΙ3) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 (Δήμος Σητείας), 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 
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παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών , θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον  τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

Από τα με αρ. ζ), θ) , ι)  ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραμμάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, όπως 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην  περίπτωση αυτή ο ίδιος ο οφειλέτης 
εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό 
του λογαριασμό. 

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Τράπεζα θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
συνημμένο στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 

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

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως στην 
περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, και σε περίπτωση 
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16).  

4. Για την 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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
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Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

• Οι οικονομικοί φορείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

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 διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ 
λεπτών (4.271,98) το οποίο αντιστοιχεί στο  2% (δύο επί της εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης, 
χωρίς Φ.Π.Α.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για χρονικό διάστημα 7 μηνών, 
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
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ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.6 , 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 αμετάκλητη 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 και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

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

αμετάκλητη απόφαση. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 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 οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο 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.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.  

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

 (α) 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. 

Εάν στην ως άνω περίπτωση (α) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.  
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2.2.3.5. 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.  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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 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. 

Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο µέρος ΙV Α του ΤΕΥ∆. 

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
α) να διαθέτουν  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, όπως αναλυτικά αυτά 
ορίζονται στην 48/2019 τεχνική μελέτη και στο άρθρο 2.2.7.2 Β3 της παρούσας.  
Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο µέρος ΙV Γ του ΤΕΥ∆. 

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα, 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
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Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, 79Α του Ν.4412/2016 και την υπ'αριθμ.23 
Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των 
οποίων στηρίζεται. 

Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του ηλεκτρονικού φακέλου 
"Δικαιολογητικά συμμετοχής". 

Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 72Α του Ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό 
πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

O Δήμος ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 79,80,81,του ν. 4412/16 , τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου. (Οδηγία 20 ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 

 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4,2.2.5  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις  Κατευθυντήριες 
Οδηγίες 15 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ .  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει της επεξεργάσιμης μορφής που είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/, και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 1 του ν. 4609/2019). 
 
Επισημαίνεται ότι : 

• Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και  το οποίο είναι δυνατό να 
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει 
ένα ΤΕΥΔ. 
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• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ. 

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, 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 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρ.43 του Ν. 4605/16. 
 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. 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- 2.2.5). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση 
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Α2. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β)του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4250/2014, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 
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έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.  (Πρβλ άρθρο 80 παρ. 13 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 4605/2019 και το άρ. 56 παρ.4 του ν. 4609/19). 
 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

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

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. Η  υποχρέωση  του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.  

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

• ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 

1.  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην 
καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:  

• στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,  

• τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό  

• Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  

• Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και 
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή 
σχέση με την εταιρεία.  

• Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 
ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.  
 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραμμένη , που θα αναφέρει όλους 
ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραμμένη που θα δηλώνει ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.3, πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

� Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην ανωτέρω 
παράγραφο 2.2.3.3, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 
την έκδοση του πιστοποιητικού. (περίπτωση γ' της παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 
όπως  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 του ν. 4605/2019). 

 

δ) για την παράγραφο  2.2.3.4 περίπτωση  α΄  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με 
εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.) 

� 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 , 2.2.3.2 ,και 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,και 
2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 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 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, 
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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 τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν. 

 

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στην οποία θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, 

συντεταγμένη µε την ίδια σειρά και αρίθμηση, όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, συνοδευόμενη από 

επίσηµα  prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 

είδους. Στα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτική η αναφορά κωδικού αριθµού σε κάθε ένα από τα 

προσφερόμενα όργανα παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται µε τρόπο µμονοσήμαντο, έτσι ώστε να µη δημιουργείται καµία αμφιβολία ως προς την 

ταυτότητά του. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Συγκεκριμένα ο διαγωνιζόμενος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπεριλάβει στην τεχνική 
προσφορά του τα ακόλουθα:  

• Αναλυτική δήλωση για κάθε είδος µε αναφορά στα εξής:  
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.  
β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.  
γ. Τύπος ή µοντέλο προσφερόµενου είδους ή αριθµός σχετικού καταλόγου, εφόσον υπάρχει  
δ. Κωδικοποίηση είδους  
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο συµµετέχοντας απαιτείται ο χαρακτηρισµός  «κατασκευής του 
εργοστασίου µας».  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόµενα είδη, η προσφορά του 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 ,ψηφιακά υπογεγραμμένη , ότι τα αναγραφόµενα 
στοιχεία σε αυτή ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου.  
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.  
Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους µε αυτή της 
οικονοµικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

 

2. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τα όργανα των παιδικών χαρών με τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση των 
προσφερόμενων ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 ως ισχύει σήμερα. 

3. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τα δάπεδα ασφαλείας με τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση των 
προσφερόμενων ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3 ως ισχύουν σήμερα. 

� 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 Β931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
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αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2Ν28492/1805-2009 και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) 

 

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ως ισχύει σήμερα και πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ως ισχύει σήμερα ή ισοδύναμα , της κατασκευάστριας 
εταιρείας, σχετικά με την κατασκευή και εμπορία του εξοπλισμού των παιδικών χαρών , των δαπέδων 
ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

5. α. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 ,της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για την αποδοχή 
εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο συμμετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδει την 
βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου θα πρέπει να 
αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς 
και τα στοιχεία του διαγωνισµού και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια 
(∆ήµος Σητείας). 

 β. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του αντιπροσώπου ή εισαγωγέα της κατασκευάστριας εταιρείας 
στην Ελλάδα, αν δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των προϊόντων, για την αποδοχή εκτέλεσης της 
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο συµµετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδει την βεβαίωση. Σε 
κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου θα πρέπει να αναφέρεται η 
επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και η επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος Σητείας).  

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνεπάγεται την 
κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. 

 

6. Γραπτή εγγύηση του οικονομικού φορέα για πέντε (5) έτη ότι θα µπορεί να αντικαταστήσει κάποιο 
ανταλλακτικό εφόσον χρειαστεί, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του εργοστάσιου 
κατασκευής  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών των οργάνων παιδικής χαράς, προς τον οικονομικό 
φορέα, για δέκα (10) έτη. 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα µε την οποία θα δηλώνει ότι µετά την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα παραδώσει στο ∆ήµο 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. 

 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα , όπου θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα 
από αυτόν είδη είναι σύμφωνα με τους παρακάτω περιορισμούς και αποκλίσεις :  

� Για το σύνολο του υπό προµήθεια εξοπλισµού, οι διαστάσεις που δίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης είναι ενδεικτικές. Στις παραπάνω διαστάσεις των παιχνιδιών 
και λοιπών ειδών της µελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της 
τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων.  

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως. Σε 

περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού 

σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη 

αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον 

Δήμο.  

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε 

αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την 

αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης 
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κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση προς τον Δήμο.  

 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα , όπου θα δηλώνει ότι όλες οι εργασίες 
εγκατάστασης, διαμόρφωσης και συντήρησης , μετά των υλικών που απαιτούνται, θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις παιδικές χαρές ,τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 
καθώς και τους όρους της 48/19 τεχνικής μελέτης του Δήμου Σητείας. 

 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα , όπου θα δηλώνει ότι ο παραδοτέος 
εξοπλισμός θα σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 

• 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 την χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμού του. 

• Ένδειξη στάθμης δαπέδου. 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα με την οποία να δηλώνει πως μετά την 
ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα προχωρήσει στην πιστοποίηση των χώρων των 
παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση για τον Δήμο, ώστε να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας.  
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και η τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

 

12. Στην τεχνική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα 
απαραίτητα έντυπα (prospectus) για κάθε όργανο, που θα επαληθεύουν όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους και στα οποία θα αναφέρονται πληροφορίες για τις 
διαστάσεις, υλικά κατασκευής, συνδέσεις κλπ. καθώς και όλες οι πληροφορίες που ορίζονται από την 
παρ. 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176-6. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρονται: 

1. Γενικές πληροφορίες προϊόντος 

2. Προκαταρκτικές πληροφορίες 

3. Πληροφορίες εγκατάστασης 

4. Πληροφορίες για τον έλεγχο και την συντήρηση 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής για τις επιφάνειες 
απορρόφησης κρούσεων. 

 

13. Κατάθεση Δειγμάτων όσον αφορά τα υλικά επιστρώσεων και δαπέδων που να είναι σύμφωνα με 
τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη και να είναι 
τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του 
διαγωνιζόμενου. Τα δείγματα θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά του οικονομικού φορέα και θα 
αξιολογηθούν από την υπηρεσία και την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Σημείωση: για το δάπεδο ασφαλείας ποταμίσιας άμμου και βότσαλου, τα δείγματα θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται με την προσκόμιση εργαστηριακών δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών περιγραφών όπως αυτές ορίζονται από τα ΕΝ. 

Ειδικότερα, 
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1. Δειγματοληψία υλικού σύμφωνα με το ΕΝ932-01 

2. Κοκκομετρική ανάλυση σύμφωνα με το με το ΕΝ933-01 

3. Δοκιμή ισοδύναμου άμμου σύμφωνα με το με το ΕΝ933-08 

4. Δείκτης πλαστικότητας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα όρια Atterberg 

Σε κάθε περίπτωση το υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2017, άρθρα 4.2.8, 
4.2.8.5. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις 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 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.5. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρίες, ούτε 
να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, 
συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν 
αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο 
διαγωνισμό.  

Β.6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά. 
 

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 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 
αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

Β.8. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με  
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, 
πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς 
κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης 
σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 
Ν.4412/16). 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 

Β.10.  Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα  υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό 
ανάδοχο και στην  περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

 

Γ) Ισχύς αποδεικτικών μέσων 
� Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις  παραγράφους:  2.2.3.1 , 2.2.3.3  και 2.2.3.4  ,εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής  
δραστηριότητας εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

δ) Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

ε) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  
στ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους.  

(άρθρο 80 παρ.12 του ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 του ν.4605/2019). 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας . Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών της 
προμήθειας , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επι ποινή αποκλεισμού, να  

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της τεχνικής μελέτης. 

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

ολόκληρης της προσφοράς.  

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  
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 (άρθρο1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215/2.6.2017(Β΄1924) «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 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις 
της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

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 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

� Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά μετά την υποβολή της. Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
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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 ψηφιακά) πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί 
όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Επισημαίνεται ότι, ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf   στον  (υπο) φάκελο  Οικονομικής Προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ )   

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την 
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην επόμενη υποπαράγραφο του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή 
ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου   
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 92 παρ. 7 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 
43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 2-3 του ν. 4609/2019). 
 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α'94) είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης (άρθρο 92 παρ . 8 ν. 
4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 
4609/2019). 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή ,στην  
Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

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

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά , εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα εξής δικαιολογητικά, (σε μορφή αρχείου .pdf  και ψηφιακά υπογεγραμμένα ( όπου απαιτείται) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 και  την  με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 
 

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

2.4.3.1 Τα Δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου (.xml) και (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Τ.Ε.Υ.Δ.  

Το  Τ.Ε.Υ.Δ.  σύμφωνα με το άρθρο 79 του  ν.4412/16  υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία)μέσα από την ιστοσελίδα: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/,  το ΤΕΥΔ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΤΕΥΔ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 
γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ).  

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  
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(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο σε μορφή .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον 
Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/,. 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» και να 
τηλεφορτώσει  το αρχείο του συγκεκριμένου ΤΕΥΔ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.  
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε στο φάκελο της προσφοράς του με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά 
 

β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 

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

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και 
έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.  
 
 

2.4.3.2 H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από το Δήμο Σητείας  σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.  48/24-06-2019 Μελέτη της Δ/νσης 
τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου  , στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό 
προμήθεια ειδών, και υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2. της παρούσας διακήρυξης 
 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται , επι ποινή αποκλεισμού , να υποβάλλουν τα 
παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα και με το άρθρο 2.2.7.2 Β.3 : 

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στην οποία θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, 

συντεταγμένη µε την ίδια σειρά και αρίθμηση, όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, συνοδευόμενη από 

επίσηµα  prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 

είδους. Στα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτική η αναφορά κωδικού αριθµού σε κάθε ένα από τα 

προσφερόμενα όργανα παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται µε τρόπο µμονοσήμαντο, έτσι ώστε να µη δημιουργείται καµία αμφιβολία ως προς την 

ταυτότητά του. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Συγκεκριμένα ο διαγωνιζόμενος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπεριλάβει στην τεχνική 
προσφορά του τα ακόλουθα:  

• Αναλυτική δήλωση για κάθε είδος µε αναφορά στα εξής:  
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.  
β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.  
γ. Τύπος ή µοντέλο προσφερόµενου είδους ή αριθµός σχετικού καταλόγου, εφόσον υπάρχει  
δ. Κωδικοποίηση είδους  
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο συµµετέχοντας απαιτείται ο χαρακτηρισµός  «κατασκευής του 
εργοστασίου µας».  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόµενα είδη, η προσφορά του 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 ,ψηφιακά υπογεγραμμένη , ότι τα αναγραφόµενα 
στοιχεία σε αυτή ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου.  





 32 

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

 

2. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τα όργανα των παιδικών χαρών με τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση των 
προσφερόμενων ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 ως ισχύει σήμερα. 

3. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τα δάπεδα ασφαλείας με τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση των 
προσφερόμενων ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3 ως ισχύουν σήμερα. 

� 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 Β931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2Ν28492/1805-2009 και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) 

 

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ως ισχύει σήμερα και πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ως ισχύει σήμερα ή ισοδύναμα , της κατασκευάστριας 
εταιρείας, σχετικά με την κατασκευή και εμπορία του εξοπλισμού των παιδικών χαρών , των δαπέδων 
ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

5. α. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 ,της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για την αποδοχή 
εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο συμμετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδει την 
βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου θα πρέπει να 
αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς 
και τα στοιχεία του διαγωνισµού και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια 
(∆ήµος Σητείας). 

 β. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του αντιπροσώπου ή εισαγωγέα της κατασκευάστριας εταιρείας 
στην Ελλάδα, αν δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των προϊόντων, για την αποδοχή εκτέλεσης της 
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο συµµετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδει την βεβαίωση. Σε 
κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου θα πρέπει να αναφέρεται η 
επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και η επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος Σητείας).  

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνεπάγεται την 
κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. 

 

6. Γραπτή εγγύηση του οικονομικού φορέα για πέντε (5) έτη ότι θα µπορεί να αντικαταστήσει κάποιο 
ανταλλακτικό εφόσον χρειαστεί, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του εργοστάσιου 
κατασκευής  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών των οργάνων παιδικής χαράς, προς τον οικονομικό 
φορέα, για δέκα (10) έτη. 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα µε την οποία θα δηλώνει ότι µετά την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα παραδώσει στο ∆ήµο τα απαιτούµενα του άρθρου 6 παρ.2 α, της 
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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. 

 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα , όπου θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα 
από αυτόν είδη είναι σύμφωνα με τους παρακάτω περιορισμούς και αποκλίσεις :  

� Για το σύνολο του υπό προµήθεια εξοπλισµού, οι διαστάσεις που δίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης είναι ενδεικτικές. Στις παραπάνω διαστάσεις των παιχνιδιών 
και λοιπών ειδών της µελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της 
τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων.  

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως. Σε 

περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού 

σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη 

αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον 

Δήμο.  

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε 

αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την 

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

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

επιβάρυνση προς τον Δήμο.  

 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα , όπου θα δηλώνει ότι όλες οι εργασίες 
εγκατάστασης, διαμόρφωσης και συντήρησης , μετά των υλικών που απαιτούνται, θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις παιδικές χαρές ,τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 
καθώς και τους όρους της 48/19 τεχνικής μελέτης του Δήμου Σητείας. 

 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα , όπου θα δηλώνει ότι ο παραδοτέος 
εξοπλισμός θα σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 

• 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 την χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμού του. 

• Ένδειξη στάθμης δαπέδου. 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση του. Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα με την οποία να δηλώνει πως μετά την 
ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα προχωρήσει στην πιστοποίηση των χώρων των 
παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση για τον Δήμο, ώστε να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας.  
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και η τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

 

12. Στην τεχνική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα 
απαραίτητα έντυπα (prospectus) για κάθε όργανο, που θα επαληθεύουν όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους και στα οποία θα αναφέρονται πληροφορίες για τις 
διαστάσεις, υλικά κατασκευής, συνδέσεις κλπ. καθώς και όλες οι πληροφορίες που ορίζονται από την 
παρ. 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176-6. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρονται: 

1. Γενικές πληροφορίες προϊόντος 
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2. Προκαταρκτικές πληροφορίες 

3. Πληροφορίες εγκατάστασης 

4. Πληροφορίες για τον έλεγχο και την συντήρηση 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής για τις επιφάνειες 
απορρόφησης κρούσεων. 

 

13. Κατάθεση Δειγμάτων όσον αφορά τα υλικά επιστρώσεων και δαπέδων που αν είναι σύμφωνα με 
τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη και να είναι 
τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του 
διαγωνιζόμενου. Τα δείγματα θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά του οικονομικού φορέα και θα 
αξιολογηθούν από την υπηρεσία και την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Σημείωση: για το δάπεδο ασφαλείας ποταμίσιας άμμου και βότσαλου, τα δείγματα θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται με την προσκόμιση εργαστηριακών δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών περιγραφών όπως αυτές ορίζονται από τα ΕΝ. 

Ειδικότερα, 

1. Δειγματοληψία υλικού σύμφωνα με το ΕΝ932-01 

2. Κοκκομετρική ανάλυση σύμφωνα με το με το ΕΝ933-01 

3. Δοκιμή ισοδύναμου άμμου σύμφωνα με το με το ΕΝ933-08 

4. Δείκτης πλαστικότητας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα όρια Atterberg 

Σε κάθε περίπτωση το υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2017, άρθρα 4.2.8, 
4.2.8.5. 

 

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης :  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των 
ειδών. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επι ποινή αποκλεισμού, να  

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της τεχνικής μελέτης. 

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

ολόκληρης της προσφοράς.  

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς 
τιμή , τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

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

� Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε  
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς 
στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»), η εκ  
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
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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 αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον οι 
οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
(ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο  της οικονομικής προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 
το Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το  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 σε τυχόν παρατάσεις της, 
και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 
μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες 
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 δ) Δεν 
δίδεται ενιαία τιμή για τα ίδια είδη ε) αφορούν μέρος μόνο της ποσότητας των ειδών της τεχνικής 
μελέτης. 
Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την  επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
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συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. (άρθρο 97 παρ. 4 ν. 
4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 ν. 4608/2019). 

 

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 είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

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. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - 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 01 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ. 

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2. της παρούσας , κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  
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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. 
Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και 
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας. Ειδικότερα : 
 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη 
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μόνο στην αναθέτουσα 
αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε  ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,  στην αναθέτουσα 
αρχή προς έγκριση. 

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

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 
κατωτέρω ενιαία απόφαση. 
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

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

� Κατά τα ανωτέρω  στάδια  της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να 
απευθύνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσο του συστήματος στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και 
να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να παρέχουν 
ηλεκτρονικά μέσο του συστήματος και εγγράφως αν ζητηθεί ,μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, 
τις ζητούμενες διευκρινήσεις .  

� Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 
συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

� Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 
αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 

Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων (άρθρο 221Α ν. 4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019). 
1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το 
έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 
β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο 
της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι 
δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα 
(10) πρώτες κατά σειρά υποβολής ή κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία 
συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. δ) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. ε) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια 
Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της 
ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων 
κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών. 
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3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της 
διαδικασίας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
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, δέκα (10) ημερών   από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.7.2. 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 -2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης , υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), , επί ποινή αποκλεισμού ,ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής τους, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
με την σήμανση  « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του 
διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  
 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.(άρθρο 103 παρ.2 του ν.4412/2016 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.12 του ν.4605/2019). 
 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του  προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται ,καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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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 2.2.5 
(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 Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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 2.2.4-2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 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 από την οικονομική επιτροπή του Δήμου. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.13 του ν.4605/2019, 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.  

Επίσης, η παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ.3 του 
ά.38 του Ν.4412/2016 και η ανάρτησή της γίνεται κατά το χρόνο που ορίζει η Υ.Α. 57654/22.05.2017. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται , έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που  
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η 
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υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο συντάσσει πρακτικό 
που συνοδεύει τη σύμβαση 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης και να προσκομίσει και την προβλεπόμενη από την παρούσα εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 105 του 
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.13δ του ν.4605/2019). 

 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 106 του Ν.4412/16. 
 
Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης  του διαγωνισμού από το  αρμόδιο όργανο και μετά την 
επέλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων της, ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή  της σύμβασης  
με  την αναθέτουσα αρχή. 
Η  σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες  υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής και υπογράφεται από τα 
δύο  συμβαλλόμενα μέρη. 
Η  σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης,  των τευχών που τη συνοδεύουν  και την 
προσφορά του/των αναδόχου/ων που έγινε αποδεκτή από  τον Δήμο. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει  αντίθετους όρους με τα παραπάνω  στοιχεία  και περιλαμβάνει  
τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον  τόπο και το χρόνο της  υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα  συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα  που δεσμεύουν τους  συμβαλλόμενους. 
- Τις  προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές  διαδικασίες. 
- Το  προς προμήθεια είδος και την  ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον  τόπο, τον τρόπο και τον  χρόνο παράδοσης των προς  προμήθεια ειδών. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τον  τρόπο παραλαβής. 
- Τον  τρόπο πληρωμής. 
- Τις  διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
- Τον  τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις  προβλεπόμενες ρήτρες. 
 
Η  σύμβαση καταρτίζεται στην  ελληνική γλώσσα, και θα υπογραφεί από τους  νόμιμους εκπρόσωπους 
του  αναδόχου και  του Δήμου Σητείας. 
 

 [3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν τη 
συζήτηση της προσφυγής (παρ.42 του άρθρου 43 του ν.4605/2019). 
 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.  

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

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 
του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον  τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 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 
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 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 2.2.7.2 
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 
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σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής της 
προμήθειας.  
 

4.6 ∆ικαίωµα 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, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής -Κρατήσεις 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών . Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

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 είδους στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000) ευρώ) 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*. 
(*Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 
την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

 

γ) Κράτηση: 0,06% υπέρ της  Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών  , σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 350 ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (ΚΥΑ 1191/14.3.17 (ΦΕΚ 969/22.3.17) 
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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 της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, 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 και την 
παράγραφο 6 της παρούσας.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται 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 γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),  
6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ'εφαρμογή των συμβατικών όρων 
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
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οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο 
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος –Τόπος παράδοσης υλικών 

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

ανάγκες της υπηρεσίας  μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και πλήρως εγκατεστημένα, όπως 
ορίζεται στην 48/2019 τεχνική μελέτη , έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες 
κανονισμοί.  
Ο τόπος παράδοσης των ειδών  είναι σε 15 παιδικές χαρές του Δήμου  Σητείας. Συγκεκριμένα τα υπό 
προμήθεια είδη χωροθετούνται στα παρακάτω οικόπεδα: 

1. Παιδική χαρά που βρίσκεται στη Σητεία επί της οδού Δημοκρίτου. 

2. Παιδική χαρά που βρίσκεται στη Σητεία επί της οδού Γ. Γεννηματά. 

3. Παιδική χαρά που βρίσκεται στη Σητεία στη πλατεία Πρωτόπαππα. 

4. Στην παιδική χαρά στη Σκοπή της Δ.Ε. Σητείας. 

5. Στην παιδική χαρά στον Οικισμό Καλό Νερό της Δ.Ε. Ανάληψης. 

6. Στην παιδική χαρά στα Μέσα Μουλιανά της Δ.Ε. Σητείας. 

7. Στην παιδική χαρά στα Έξω Μουλιανά της Δ.Ε. Σητείας. 

8. Στην παιδική χαρά στο Παλαίκαστρο της Δ.Ε. Ιτάνου. 

9. Στην παιδική χαρά στη Ζάκρο της Δ.Ε. Ιτάνου. 

10. Στην παιδική χαρά στις Λιθίνες της Δ.Ε. Ανάληψης. 

11. Στην παιδική χαρά στη Ζίρο της Δ.Ε. Λεύκης. 

12. Στην παιδική χαρά στο Χανδρά της Δ.Ε. Λεύκης. 

13. Στην παιδική χαρά στο Πισκοκέφαλο της Δ.Ε. Σητείας. 

14. Στην παιδική χαρά στον Λάστρο της Δ.Ε. Σητείας. 

15. Στην παιδική χαρά στους Αρμένους  της Δ.Ε. Λεύκης. 

 
             Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών 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 
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αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον φορέα 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. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών 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 ειδών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους 
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα ( οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις 
–απόρριψης  των ειδών) 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. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου  ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Για την ολοκλήρωση της προμήθειας οι χώροι των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθούν με 
πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 
1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 

Οι παιδικές χαρές της πόλης της Σητείας θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο πιστοποιημένες 
από διαπιστευμένο φορέα όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 931Β/2009, όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει,  χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 

Αν η παραλαβή των ειδών 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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

6.4 ∆είγµατα  

Σύμφωνα με τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων της τεχνικής μελέτης , τους όρους του άρθρου 
214 του Ν. 4412/16 καθώς και τα οριζόμενα στην παράγραφο : 2.2.7.2.Β3(13) της παρούσας 
διακήρυξης,  ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει , επί ποινή  αποκλεισμού , και για  όσον 
αφορά τα υλικά επιστρώσεων και δαπέδων που περιγράφονται  στην τεχνική μελέτη,  να προσκομίσει 
δείγμα αυτών, το οποίο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και την επιτροπή του διαγωνισμού. Πριν την 
τοποθέτηση των υλικών, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, 
με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. 
Ειδικότερα απαιτείτε :  

Κατάθεση Δειγμάτων όσον αφορά τα υλικά επιστρώσεων και δαπέδων που αν είναι σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη και να είναι 
τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του 
διαγωνιζόμενου. Τα δείγματα θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά του οικονομικού φορέα και θα 
αξιολογηθούν από την υπηρεσία και την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Σημείωση: για το δάπεδο ασφαλείας ποταμίσιας άμμου και βότσαλου, τα δείγματα θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται με την προσκόμιση εργαστηριακών δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών περιγραφών όπως αυτές ορίζονται από τα ΕΝ. 

Ειδικότερα, 

1. Δειγματοληψία υλικού σύμφωνα με το ΕΝ932-01 

2. Κοκκομετρική ανάλυση σύμφωνα με το με το ΕΝ933-01 

3. Δοκιμή ισοδύναμου άμμου σύμφωνα με το με το ΕΝ933-08 

4. Δείκτης πλαστικότητας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα όρια Atterberg 

Σε κάθε περίπτωση το υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2017, άρθρα 4.2.8, 
4.2.8.5. 

 

6.4 Αναπροσαρµογή τιµής  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
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6.5  Καταγγελία της σύµβασης  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 

6.6 Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 
του εργοστασίου του προμηθευτή. 
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
3. Πλημμύρα 
4. Σεισμός 
5. Πόλεμος 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα γνωστοποιήσει εγγράφως 
προς το Δήμο και να επικαλεστεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα 
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

6.7  ∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16 . Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010 και 
ο Ν. 3463/2006 . Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας 

 

Νικόλαος Μακρυνάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                  

 

           

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ :  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

< Προμήθεια - τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου  Σητείας 
> 

 

      7399/04-10-2019 

 

αα Περιγραφή Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας Σύνολο CPV 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 3+3=6 652,00 € 3.912,00 € 37535200-9 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 3+3=6 892,00 € 5.352,00 € 37535200-9 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 8 668,00 € 5.344,00 € 37535200-9 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ  4ΘΕΣΕΩΝ (2Π+2Ν) 1 1.530,00 € 1.530,00 € 37535200-9 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 2+11=13 417,00 € 5.421,00 € 37535200-9 

6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΗ 1+1=2 450,00 € 900,00 € 37535200-9 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 12 593,00 € 7.116,00 € 37535200-9 

8 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 2+1=3 1.250,00 € 3.750,00 € 37535200-9 

9 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 1 3.067,00 € 3.067,00 € 37535200-9 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ   3 1.050,00 € 3.150,00 € 37535200-9 

11 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΤΟΥΝΕΛ & 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1+2=3 3.340,00 € 10.020,00 € 37535200-9 

12 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ 
(ΜΕΓΑΛΟ) 2 7.000,00 € 14.000,00 € 37535200-9 

13 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1 8.000,00 € 8.000,00 € 37535200-9 

14 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΤΟΥΝΕΛ 3 3.800,00 € 11.400,00 € 37535200-9 

15 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 1.799,00 € 3.598,00 € 37535200-9 

16 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 1 1.700,00 € 1.700,00 € 37535200-9 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 15 1.600,00 € 24.000,00 € 43325000-7 

18 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΑΧΟΥΣ 4 ΕΚ. 120+330=450 69,00 € 31.050,00 € 37535200-9 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2-8mm (m3) 120 158,00 € 18.960,00 € 43325000-7 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 183+321=504 57,00 € 28.728,00 € 43325000-7 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 12 60,00 € 720,00 € 43325000-7 

22 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ 2 3.231,00€ 6.462,00€ 37535200-9 

23 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ 
(ΜΙΚΡΟ ) 

1 3.460,00 € 3.460,00 € 
37535200-9 

24 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 5 76,00€ 380,00€ 43325000-7 
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25 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 3 300,00 € 900,00 € 43325000-7 

26 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  157 32,00 € 5.024,00 € 43325000-7 

27 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 3 150,00€ 450,00€ 43325000-7 

28 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4 190,00 € 760,00 € 43325000-7 

29 ΒΡΥΣΗ 3 250,00 € 750,00 € 43325000-7 

30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3 300,00 € 900,00 € 43325000-7 

31 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

67 35,00€ 2.345,00€ 
43325000-7 

32 ΠΑΓΚΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 5 90,00€ 450,00€ 43325000-7 

   
Σύνολο 213.599,00€ 

   
ΦΠΑ 24% 51.263,76 € 

   

Γενικό 
Σύνολο 

264.862,76€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                  

 

           

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ :  

 

 

 

< Προμήθεια - τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου  Σητείας 
> 

 

   7399/04-10-2019 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……,  

ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,  fax ……………… 

αα Περιγραφή Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας Σύνολο CPV 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 3+3=6 
 

 37535200-9 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 3+3=6 
 

 37535200-9 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 8 
 

 37535200-9 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ  4ΘΕΣΕΩΝ (2Π+2Ν) 1 
 

 37535200-9 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 2+11=13 
 

 37535200-9 

6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΗ 1+1=2 
 

 37535200-9 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 12 
 

 37535200-9 

8 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 2+1=3 
 

 37535200-9 

9 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 1 
 

 37535200-9 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ   3 
 

 37535200-9 

11 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΤΟΥΝΕΛ & 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1+2=3 

 
 37535200-9 

12 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ 
(ΜΕΓΑΛΟ) 2 

 
 37535200-9 

13 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1 

 
 37535200-9 

14 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΤΟΥΝΕΛ 3 

 
 37535200-9 

15 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 
 

 37535200-9 

16 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 1 
 

 37535200-9 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 15 
 

 43325000-7 

18 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΑΧΟΥΣ 4 ΕΚ. 120+330=450 

 
 37535200-9 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2-8mm (m3) 120 
 

 43325000-7 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 183+321=504 
 

 43325000-7 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 12 

 
 43325000-7 

22 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ 2   37535200-9 
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                                                                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

  

23 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ 
(ΜΙΚΡΟ ) 

1   
37535200-9 

24 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 5   43325000-7 

25 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 3   43325000-7 

26 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  157   43325000-7 

27 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 3   43325000-7 

28 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4   43325000-7 

29 ΒΡΥΣΗ 3   43325000-7 

30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3   43325000-7 

31 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

67   
43325000-7 

32 ΠΑΓΚΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 5   43325000-7 

   
Σύνολο 

 
 

   
ΦΠΑ 24% 

 
 

   

Γενικό 
Σύνολο  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                          

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

< Προμήθεια - τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου  Σητείας > 

 

     7399/04-10-2019 

 

 

 

 

 

1) Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού τριών παιδικών χαρών της πόλης της 
Σητείας 

Παιδική χαρά Σητείας - Οδού Γεννηματά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ 1 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ 1 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΟΡΦΗ (ΖΩΑΚΙ) ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ  τεμ 1 

5 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ τεμ. 1 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΤΟΥΝΕΛ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ τεμ 1 

8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ (ΜΙΚΡΟ  ) τεμ 1 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ τεμ 1 

11 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  μ. 100 

13 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ τεμ 2 

14 ΒΡΥΣΗ τεμ 1 

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ τεμ 1 

17 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm  Μ3 129 

 
Παιδική χαρά Σητείας - Οδού Δημοκρίτου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ 1 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ 1 

5 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ τεμ 1 

6 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ  τεμ. 1 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ τεμ 1 

11 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  μ 57 

12 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ τεμ 3 

13 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ τεμ 1 

14 ΒΡΥΣΗ τεμ 1 

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ τεμ 1 
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18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ μ2 25 

16 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 
ΕΚ.  μ2 120 

 Παιδική χαρά Σητείας - Πλατεία Πρωτόπαππα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ 1 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ 1 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ τεμ 2 

6 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ  τεμ. 1 

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ μ 5 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ τεμ 1 

19 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ τεμ 5 

13 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ τεμ 1 

14 ΒΡΥΣΗ τεμ 1 

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ τεμ 1 

17 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4MM  μ3 54 

18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ μ2 42 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους 
στοιχείων.  
 
Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως. Σε 
περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού 
σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη 
αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον 
Δήμο.  
 
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε 
αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την 
αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης 
κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση προς τον Δήμο.  
 
Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή 
αποκλεισμού.  
Επιπλέον, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των 
δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά 
κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.  
 
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Όλα τα όργανα Παιδικής Χαράς και τα δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ΕΝ 1176, ΕΝ 71-3 και ΕΝ 1177  του  ισχύοντος  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  
“Playground  Equipment  and  Surfacing”  (ΕΛΟΤ EN1176)  ή  ισοδύναμων, αντίστοιχα και θα φέρουν 
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βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται  η καταλληλότητα και η 
συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί  ποινή αποκλεισμού. 

 Το     εργοστάσιο παραγωγής   θα   είναι   πιστοποιημένο   κατά   ISO 9001:2015 ως ισχύει σήμερα και  
ISO 14001:2015 ως ισχύει σήμερα , ή ισοδύναμα. 

 

Α.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΙΔΗ 

Α.1. . Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - Παίδων 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2200mm 
Μήκος: 3250mm 
Πλάτος: 1550mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 
Μήκος: 7000mm 
Πλάτος: 2900mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 
Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 (Δυσ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η βάση του οργάνου αποτελείται από 4 χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ60Χ2mm κατά DIN 17100, 
συνολικού μήκους 2850mm διαμορφωμένους στο άνω σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
απαιτούμενη για την συναρμογή ακτίνα καμπυλότητας. Στο άνω σημείο των χαλυβδοσωλήνων 
(ορθοστάτες) εφαρμόζουμε μεταλλικό έλασμα στραντζαριστό διαστάσεων 250Χ130Χ4mm που φέρει 4 
οπές Φ14 και είναι το σημείο σύνδεσης με την οριζόντια δοκό. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 
4 κοχλίες Μ12, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας Μ12 όλα γαλβανιζέ. 

Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου αποτελείται από μεταλλική δοκό διατομής QHS 120Χ60Χ4mm 
συνολικού μήκους 2830mm το οποίο στα άκρα του φέρει οπές Φ14 για την συναρμογή του με τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο της (600mm), προσαρμόζουμε τους 
μηχανισμούς συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται 
είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην σωλήνα 
εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ 
χάλυβα St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του 
κάθε καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας. 

Τα καθίσματα παιδιών είναι μεγάλης αντοχής & πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176. Το κάθισμα φέρει 
εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγές με μεγάλη 
αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία, η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από 
φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς 
συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο 
κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο 
χάλυβα  διατομής 6mm.  

 

Α.2. Κούνια μεταλλική δυο θέσεων Νηπίων 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2200mm 
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Μήκος: 3250mm 
Πλάτος: 1550mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 
Μήκος: 7000mm 
Πλάτος: 2900mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 νήπια 
Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 
Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η βάση του οργάνου αποτελείται από 4 χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ60Χ2mm κατά DIN 17100, 
συνολικού μήκους 2850mm διαμορφωμένους στο άνω σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
απαιτούμενη για την συναρμογή ακτίνα καμπυλότητας. Στο άνω σημείο των χαλυβδοσωλήνων 
(ορθοστάτες) εφαρμόζουμε μεταλλικό έλασμα στραντζαριστό διαστάσεων 250Χ130Χ4mm που φέρει 4 
οπές Φ14 και είναι το σημείο σύνδεσης με την οριζόντια δοκό. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 
4 κοχλίες Μ12, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας Μ12 όλα γαλβανιζέ. 

Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου αποτελείται από μεταλλική δοκό διατομής QHS 120Χ60Χ4mm 
συνολικού μήκους 2830mm το οποίο στα άκρα του φέρει οπές Φ14 για την συναρμογή του με τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο της (600mm), προσαρμόζουμε τους 
μηχανισμούς συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται 
είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην σωλήνα 
εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ 
χάλυβα St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του 
κάθε καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας. 

Τα καθίσματα νηπίων έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και 
γύρω από την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2008. Το 
κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι 
βραδυφλεγές με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που 
δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική 
τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή 
τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η 
οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) 
κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα  διατομής 6mm.  

 

Α.3. Τραμπάλα ελατηρίου μορφή ζωάκι με ελατήριο 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 900mm 
Μήκος: 1180mm 
Πλάτος: 227mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm 
Μήκος: 3200mm 
Πλάτος: 2300mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 
Δραστηριότητες: Ταλάντευση 
Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
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Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το κυρίως όργανο  αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
12mm έως 21mm, τα οποία συναρμολογούμενα μεταξύ τους μας δίνουν την τελική μορφή του οργάνου 
(π.χ. λουλούδι). Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε μεταλλική βάση 117Χ43Χ4 mm μήκους 1180 mm. Φέρει 
στον κορμό του χειρολαβές και στηρίγματα ποδιών για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια 
χρήσης του οργάνου. Οι χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών, διαμέτρου Φ21 mm είναι 
κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο. Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει μεγάλη αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία  και είναι ανακυκλώσιμο. Στο κάτω μέρος της κατασκευής τοποθετείται το 
ελατήριο και η βάση πάκτωσης.  

Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες, διατομής Φ20 και συνολικών διαστάσεων 
170Χ360 με 5 σπείρες. Είναι δοκιμασμένο σε μεγάλες καταπονήσεις και έχει μελετηθεί με τρόπο που να 
αποκλείει τον εγκλωβισμό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται με το κυρίως όργανο με βάση 
συγκράτησης  με φλάντζα χάλυβα Φ175Χ5mm στην οποία κολλιούνται 2 λάμες 35 Χ 7 Χ 5mm και 
συγκρατείται με 2 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας Μ12. 

Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω μέρος του ελατηρίου και αποτελείται από γαλβανιζέ φλάντζα 
χάλυβα Φ240Χ4mm η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & περικόχλια 
ασφαλείας Μ12 και από 4 γαλβανιζέ μεταλλικές λάμες 40x5mm οι οποίες συνδεόμενες μεταξύ τους, 
δημιουργούν ένα δικτύωμα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
αγκύρωση του οργάνου.  

 

Α.4. Μεταλλική τραμπάλα 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1000mm 
Μήκος: 2550mm 
Πλάτος: 570mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <1000mm 
Μήκος: 4600mm 
Πλάτος: 2600mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2   
Δραστηριότητες: : Τραμπαλισμός 
Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η βάση του οργάνου αποτελείται από 1 χαλυβδοσωλήνα St-37 Φ60Χ2mm, η οποία πακτώνεται στο 
έδαφος και πάνω στην οποία προσαρμόζεται ο μηχανισμός κίνησης του οργάνου. 

Ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης  αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα St-37-2 διατομής Φ42Χ3mm 
(κατά DIN 17100) και από 4 λάμες 30Χ150mm πάχους t=5mm συγκολλημένες στους χαλυβδοσωλήνες. 
Στα σημεία τριβής  χρησιμοποιούνται μεταλλικά ρουλεμάν Φ15Χ35mm. 

Η οριζόντια δοκός αποτελείται  από χαλυβδοσωλήνα St-37 Φ60Χ3mm και  προσαρμόζεται στον 
μηχανισμό κίνησης με 4 κοχλίες Μ10, ροδέλες Φ10 DIN125 και περικόχλια ασφαλείας Μ10. Στις 
απολήξεις της οριζόντιας δοκού, τοποθετούμε 2 καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής 
επιφανείας,  πάχους 21mm, στερεώνοντας τα με  κασονόβιδες Μ6Χ30 και περικόχλια ασφαλείας Μ6. 
Επίσης σε απόσταση από την εσωτερική άκρη του καθίσματος προς το κέντρο της οριζόντιας δοκού 
200mm, τοποθετούμε 2 χειρολαβές κατασκευασμένες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm. Στις 
χειρολαβές προσαρμόζονται 4 πλαστικά χερούλια διαμέτρου Φ32,5 mm από πολυπροπυλένιο με 
σφαίρα Φ45 στην κορυφή κατά ΕΝ 1176-6. Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει μεγάλη αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία  και είναι ανακυκλώσιμο. Τέλος, κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται ειδικά 
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ελαστικά διαστάσεων 700/95/18mm τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του 
οργάνου με το έδαφος και να αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή ατυχημάτων. 

 

Α.5. Μύλος αυτοκινούμενος  

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 800mm 
Μήκος: Φ1600mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <1000mm 
Μήκος: Φ5600mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 5 
Δραστηριότητες: Περιστροφή  
Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κινητό μέρος αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό ο οποίος είναι κατασκευασμένος από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ42X2mm και Φ33Χ2mm. Το πάτωμα του οργάνου είναι 
κατασκευασμένο από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 21 mm όπως επίσης & το κάθισμα, τα 
οποία υποστηρίζονται σε μεταλλικές γωνίες St-37 διαστάσεων 35Χ35Χ3mm. Περιμετρικά των 
καθισμάτων υπάρχει προστατευτικό κάγκελο κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής 
Φ33. Στο κέντρο του μύλου υπάρχει τοποθετημένος ο μηχανισμός κίνησης, ο οποίος αποτελείται από το 
τιμόνι, και τον κεντρικό άξονα. Το τιμόνι είναι κατασκευασμένο από φλάντζα πάχους 3mm και από 
πλακάζ πάχους 21mm ενώ ο άξονας είναι κατασκευασμένος από διάτρητο χαλυβδοσωλήνα St-37 
βαρέως τύπου (τύπου Mannesmann) με διατομή Φ114. Στο κάτω μέρος του ο άξονας φέρει κωνικό 
ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν) διαμέτρου Φ100 ενώ στο επάνω ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν) διαμέτρου 
Φ100 ο οποίος και μεταφέρει την περιστροφική κίνηση του τιμονιού, με αποτέλεσμα την περιστροφή 
του μύλου από το εσωτερικό του. 

Η βάση του οργάνου αποτελείται από μεταλλικό άξονα διατομής Φ45 με μήκος 1200mm ο οποίος 
πακτώνεται στο έδαφος και σε βάθος 500mm με μεταλλική βάση κατασκευασμένη από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ42. Στο κάτω μέρος ο άξονας φέρει κωνικό ένσφαιρο τριβέα 
(ρουλεμάν) διαμέτρου Φ100. 

 

Α.6. Τσουλήθρα με σκεπή  

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 3330mm 
Μήκος: 2920mm 
Πλάτος: 1950mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1050mm 
Μήκος: 6240mm 
Πλάτος: 4420mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 5 
Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση  
Ηλικιακή Ομάδα: : +1.5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
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Το κυρίως όργανο  αποτελείται από ένα (1) πύργο, μία τσουλήθρα, σκάλα ανάβασης, & μία 
τετράρριχτη σκεπή. 

Το πατάρι  κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1000Χ1000mm πάχους 21mm. Η όλη 
κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95Χ95Χ2600mm . Οι πλαϊνές 
πλευρές του παταριού προστατεύονται με ξύλινα φράγματα (κάγκελο) που κατασκευάζεται από ξυλεία 
μεγάλης αντοχής διατομής 70Χ40mm οι κουπαστές και 100Χ20mm τα γεμίσματα.  

Η σκεπή του παταριού είναι τετράριχτη και κατασκευάζεται από ξυλεία μεγάλης αντοχής διατομής 
100Χ25 mm. Κάθε τμήμα της σκεπής ενώνεται με τα υπόλοιπα με τέσσερις (4) ξύλινες δοκούς 
διαστάσεων 125Χ33. Η σκεπή στηρίζεται στις 4 κολώνες με σιδερογωνιές 50Χ50Χ4 mm.  

‘Έχει κλίση 30ο η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων ενώ παράλληλα 
προσφέρει προστασία από τον ήλιο και την βροχή. 

Η σκάλα αποτελείται από: 

I.Δύο (2) ξύλινα πλαϊνά κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 1350Χ165mm 
και πάχους 43mm. 

II.Τέσσερα (4) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 
750Χ150mm και πάχους 40mm.  

III.Δύο ξύλινες χειρολαβές αποτελούμενες από 2 οριζόντιους δοκούς η κάθε μία (1 κουπαστή & 1 
προστατευτική μπάρα) και 2 κάθετες κολώνες. Οι κουπαστές και οι μπάρες είναι διαστάσεων 
1400Χ95Χ43mm ενώ οι κολώνες 735Χ95X43mm, κατασκευασμένα όλα από ξυλεία μεγάλης 
αντοχής.  

IV.Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται με πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 9mm διαστάσεων 1160Χ760mm.  

V.Δύο (2) χαλυβδοελάσματα St-37, γαλβανισμένα εν θερμώ, διατομής 650Χ60Χ5mm για την 
αγκύρωση της στο έδαφος. 

Η τσουλήθρα έχει ύψος 1050mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2000mm. Είναι 
τοποθετημένη στην πλαϊνή από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία 
προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται   ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
2000Χ500Χ1,2mm.  Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές 
καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις 
από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας 
τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm 
& Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

Α.7. Σύνθετο με τσουλήθρες, τούνελ & αναρρίχηση 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2700mm 
Μήκος: 4750mm 
Πλάτος: 2800mm 
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Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1050mm 
Μήκος: 7750mm 
Πλάτος: 6200mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 8 
Δραστηριότητες: Ανάβαση – Αναρρίχηση - Ολίσθηση  
Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το κυρίως όργανο  αποτελείται από δύο (2) πύργους, δύο τσουλήθρες, σκάλα ανάβασης, ράμπα 
αναρρίχησης & τούνελ. 

Η σκάλα  αποτελείται από: 

I.Δύο (2) ξύλινα πλαϊνά κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 1350Χ165mm 
και πάχους 43mm. 

II.Τέσσερα (4) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 
750Χ150mm και πάχους 40mm.  

III.Δύο σετ ξύλινες χειρολαβές αποτελούμενες από 2 οριζόντιους δοκούς η κάθε μία (1 κουπαστή & 
1 προστατευτική μπάρα) και 2 κάθετες κολώνες. Οι κουπαστές και οι μπάρες είναι διαστάσεων 
1400Χ95Χ43mm ενώ οι κολώνες 735Χ95X43mm, κατασκευασμένα όλα από ξυλεία μεγάλης 
αντοχής.  

IV.Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται με πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 9mm διαστάσεων 1160Χ760mm.  

V.Δύο (2) χαλυβδοελάσματαSt-37, γαλβανισμένα εν θερμώ, διατομής 650Χ60Χ5mm για την 
αγκύρωση της στο έδαφος. 

Το κάθε πατάρι   κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1000Χ1000mm πάχους 21mm. Η 
όλη κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95Χ95Χ2400mm . Οι δύο 
πλαϊνές πλευρές του κάθε παταριού προστατεύονται με ξύλινα φράγματα που κατασκευάζονται από 
πλακάζ θαλάσσης μεγάλης αντοχής πάχους 12mm .  

Για την προστασία από την ήλιο ή και την βροχή το κάθε πατάρι διαθέτει στέγη διαστάσεων 
1000Χ1000mm κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης. 

Οι τσουλήθρες  έχουν ύψος 1050mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2000mm. Η πρώτη 
είναι τοποθετημένη στην πλαϊνή από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία 
προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται   ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
2000Χ500Χ1,2mm.  Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές 
καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις 
από χαλυβδοσωλήναSt-37 διατομής. Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας 
τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm 
& Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

Η δεύτερη βρίσκεται στον άλλο πύργο & έχει πρόσβαση είτε από τη ράμπα είτε από το τούνελ που 
συνδέει τον 1ο με τον 2ο πύργο 

Το τούνελ-γέφυρα   κατασκευάζονται από GFRP (πολυεστέρα) πάχους 4mm υψηλής αντοχής με 
εσωτερική διάμετρο Φ630-650mm, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος εγκλωβισμού κατά την 
χρήση του λόγω του ότι είναι προσπελάσιμο και από ενήλικους. 
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Η ράμπα αναρρίχησης  κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1200Χ800Χ15mm, το 
οποίο τοποθετείται με κλίση 450 επάνω σε μεταλλική κατασκευή από χαλυβδοσωλήνα μορφής St-37. 
Στο επάνω μέρος της ράμπας, υπάρχουν βοηθήματα ανάβασης κατασκευασμένα επίσης από πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 40mm. 

 

Α.8. Σύνθετο όργανο παίδων, νηπίων &  ΑΜΕΑ ή ισοδύναμο (Μικρό ) 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2600mm 
Μήκος: 3900mm 
Πλάτος: 3000mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +600mm 
Μήκος: 6900mm 
Πλάτος: 6500mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 11 
Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση –  Παιχνίδι ρόλων – Ισορροπία – Δημιουργία -Εκπαίδευση  
Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
 Το πατάρι κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1000Χ1000mm πάχους 21mm. Η όλη 
κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95Χ95mm . Οι δύο πλαϊνές πλευρές 
του παταριού προστατεύονται με φράγματα (κάγκελο) που κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης 
διαστάσεων 810Χ810 και πάχος 12mm. Για την προστασία από την ήλιο ή και την βροχή το πατάρι 
διαθέτει στέγη διαστάσεων 1000Χ1000mm κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης 12mm  
 
Η τσουλήθρα έχει ύψος 600mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 1000mm. Είναι 
τοποθετημένη στην πλαϊνή από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία 
προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
2000Χ500Χ1,2mm. Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές 
καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και ενισχύσεις 
από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. Φ26Χ2mm . Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας 
τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm 
& Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος.  
 
Η τσουλήθρα έχει ύψος 600mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 1000mm και η 
πρόσβαση στην είσοδό της γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης 
εισόδου βρίσκονται τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
21mm τα οποία προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 
2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
2000Χ500Χ1,2mm. Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές 
καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και ενισχύσεις 
από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. Φ26Χ2mm . Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας 
τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm 
& Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος.  
 
Το τούνελ κατασκευάζονται από GFRP (πολυεστέρα) πάχους 4mm υψηλής αντοχής με εσωτερική 





 64 

διάμετρο Φ630-650mm, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος εγκλωβισμού κατά την χρήση του 
λόγω του ότι είναι προσπελάσιμο και από ενήλικους.  
 
Το πάνελ δραστηριοτήτων-τρίλιζα κατασκευάζεται από ξύλινους κύβους, επεξεργασμένους σε κέντρο 
κατεργασίας & βοηθά στη ανάπτυξη οξυδέρκειας των χρηστών. 
 
Οι βάσεις πάκτωσης 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 .  
Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής L=40X4mm, ύψους 480mm , και 
στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία 
έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για αντοχή στην διάβρωση από την 
υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται στο κάτω μέρος του ορθοστάτη 
με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. 

 

Α.9 Μεταλλική περίφραξη 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1500 - 1750mm 
Μήκος πλαισίου: 2000mm 
Πλάτος: 100mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η περίφραξη κατασκευάζεται από μεταλλικούς χαλύβδινους ορθοστάτες St-37 DIN 17100, τετράγωνης 
διατομής, διατομής QHS 40x40x3mm, οι οποίοι σε όλο το μήκος τους έχουν στοιχεία τα οποία βοηθούν 
στη συγκράτηση των πλαισίων της περίφραξης & τα οποία είναι από χαλυβδοέλασμα διατομής 
40x5mm. Οι ορθοστάτες εγκιβωτίζονται στο έδαφος σε βάθος 300-350mm. 

Τα πλαίσια της περίφραξης (φορείς) αποτελούνται από τρείς (3) οριζόντιες (παράλληλες με το έδαφος) 
χαλύβδινες λάμες διατομής 30x5mm οι οποίες είναι διάτρητες για την τοποθέτηση των κάθετων 
στοιχείων των πλαισίων. Τα κάθετα στοιχεία των πλαισίων είναι χαλύβδινα συμπαγή (μασίφ) 
στρόγγυλα ελάσματα διατομής Φ14, τα οποία στις διασταυρώσεις τους με τα οριζόντια στοιχεία του 
πλαισίου συγκρατούνται από ειδικά τεμάχια. 

 

Α.10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1000mm 
Μήκος: 2000mm (2 φύλλα από 1000mm) 
Πλάτος: 100mm 
 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
Ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής με την περίφραξη. 

 

Α.11 Περίφραξη ξύλινη  

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1100mm 
Μήκος πλαισίου: 3000mm 
Πλάτος: 100mm 
 

Η περίφραξη κατασκευάζεται από 2 ξύλινες δοκούς κυκλικής διατομής οι οποίες είναι η βάση της και 
είναι διατομής Φ100 mm και ύψους 1330 mm (για πάκτωση) ή 970mm (για βίδωμα σε βάση). Οι δύο 
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κολώνες ενώνονται μεταξύ τους με 2 οριζόντιες δοκούς διατομής Φ60 mm και μήκους 3000 mm. Για την 
καλύτερη συγκράτηση της όλης κατασκευής οι δύο οριζόντιοι δοκοί ‘’φωλιάζουν’’ μέσα στις βάσεις 
χάρη στην κατεργασία που έχουν υποστεί. Τέλος, για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται μεταξύ 
των δύο οριζόντιων δοκών χρησιμοποιούνται κολωνάκια μισής κυκλικής διατομής Φ60 (1/2) mm και 
μήκους 820 mm. Τα κολωνάκια τοποθετούνται κάθετα και το κενό που δημιουργείται είναι περίπου 85 
mm. Η περίφραξη πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 330 mm ή αγκυρώνεται με μεταλλικές βάσεις σε 
υπόβαση από τσιμέντο. Για την καλύτερη αντοχή των ξύλων από τις καιρικές συνθήκες όλες οι ενώσεις 
γίνονται με νοβοπανόβιδες ΙΝΟΧ. 

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου ( vacuum-pressure-vacuum). Η ξυλεία πριν 
τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%.Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η 
διαμόρφωση του ξύλου , δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. 
Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει 
συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση. 

 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 

Το TANALITH E 3492  χρησιμοποιείται στον εμποτισμό με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 35 
g/l .Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος καθώς επίσης και ο εμποτισμός γίνεται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ξεπερνά τους 40ο C .Το κατάλληλο 
εύρος θερμοκρασίας που είναι μεταξύ 5ο και 30ο C , επιτυγχάνεται με την τεχνητή θέρμανση της 
δεξαμενής. Το διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του στο ξύλο 
να είναι ομοιογενές με όλα τα συστατικά του. 

 

Α.12 Παγκάκι ξύλινο με πλάτη 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 730mm 
Μήκος: 1580mm 
Πλάτος: 630mm 
 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση 
καθίσματος κατασκευάζεται από 3 ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ43Χ1580mm και η πλάτη από 2 
ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με τέτοια κλίση  ώστε να 
προσφέρεται μεγαλύτερη ανάπαυση. Οι μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα 
μορφής UPN 50x25mm μήκους 780mm και χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ60. Οι μεταλλικές βάσεις 
πακτώνονται στο έδαφος ή μπορούν να αγκυρωθούν σε δάπεδο, ανάλογα με την απαίτηση του κάθε 
πελάτη. 

         

Α. 13 Δοχείο απορριμμάτων 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1100mm 
Μήκος: Φ420mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το δοχείο αποτελείται από μια μεταλλική βάση η οποία κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήναSt-37 
διατομής Φ48Χ1000mm και δυο στεφάνια από χαλυβδοέλασμα διατομής 1100Χ30Χ3mm διαμέτρου 
περίπου Φ380mm. Στα στεφάνια και σε καθορισμένη απόσταση τοποθετούνται 20 ξύλα διατομής 
530Χ60Χ20mm τα οποία συνθέτουν την ξύλινη υποδοχή. Στο εσωτερικό του φέρει κάδο για ρίψη 
απορριμμάτων κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμαSt-37 πάχους 0,8mm, διατομής Φ330 και ύψος 
420mm, με συνολική χωρητικότητα 35lt. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 350mm ή 
αγκυρώνεται μέσω λάμας Φ160X3mm. 
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Α.14 Βρύση  

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1100mm 
Μήκος: 800mm 
Πλάτος: 500mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η όλη κατασκευή αποτελείται από τον κεντρικό σωλήνα, τον μηχανισμό της βρύσης και ένα 
διακοσμητικό πάνελ. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm φέρει στο κάτω μέρος βάση μεταλλική 
από σωλήνα Φ60mm η οποία καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα διατομής 80*80*4 mm. Η 
στερέωση της βρύσης γίνεται είτε με πάκτωση σε χώμα είτε με βίδωμα σε μπετό. Στο πάνω μέρος ο 
κεντρικός σωλήνας σχηματίζει καμπύλη 90ο& καταλήγει σε συστολή Φ60-Φ200mm, στο τελείωμα της 
οποίας τοποθετείται διακοσμητικό πάνελ διαστάσεων περίπου 470*480 από HPL πάχους 12mm. Ο 
μηχανισμός της βρύσης αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής & 
αυτόματο κλείσιμο. Η παροχή του νερού εξασφαλίζεται μέσω τριστρωματικού πλαστικού σωλήνα από 
πολυπροπυλένιο, που εξασφαλίζει. 

 

Α.15 Πληροφοριακή πινακίδα 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2400mm 
Μήκος: 1290mm 
Πλάτος: 95mm 
 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
Τα υποστυλώματα έχουν διατομή 95 x 95mm και ύψος 2380mm. Η περιοχή πληροφοριών διαστάσεων 
1300 Υ x 1000 Π mm κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και χαράζονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες βάση της υπ’ αρίθ. 28492/11-05- 2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) & της 
υπ. Αριθμ. ΥΑ 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β’ 2029/25-07-2014), όπως ισχύουν σήμερα.  Η  στήριξη στα 
υποστυλώματα γίνεται σε ύψος 650mm από το έδαφος, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια, αφήνοντας το 
κατάλληλο κενό με τα υποστυλώματα.  Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις.  
 

Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

Α.16 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4,0cm  

Γενικές διαστάσεις 
Πάχος: 40mm 
Μήκος: 500mm 
Πλάτος: 500mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
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Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για χώρους όπως παιδότοποι , αυλές σχολείων , χώροι άθλησης , πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής και όπου αλλού απαιτείται ανάγκη προστασίας από τραυματισμούς κατά την 
πτώση των παιδιών. Παρασκευάζεται κατά 90% από κόκκους ανακυκλωμένων ελαστικών και 10% από 
πολυμερισμένη πολυουρεθάνη σε πλακίδια με σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001:2015 και με 
πιστοποίηση ΕΝ 1177.  

Στο επάνω μέρος του δαπέδου υπάρχει επίστρωση από EPDM (αιθυλένιο Μονομερές διένιο 
προπυλενίου (M-class) ελαστικό) το οποίο είναι είδος συνθετικού καουτσούκ, ενώ το κάτω μέρος 
κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό τύπου SBR. Η βάση του πλακιδίου αποτελείται από πλέγμα 
για καλύτερη αντικραδασμική  απόδοση και κυκλοφορίας των υδάτων. Τα  πλακίδια συνδέονται μεταξύ 
τους με ειδικούς πλαστικούς πύρους και όπου χρειαστεί επικολλούνται με κόλλα πολυουρεθάνης. Το 
υλικό είναι 100% ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον & έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης & 
επισκευής. Επίσης είναι υδατοπερατό με άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.  

Οι διαστάσεις των πλακιδίων είναι 500mmx 500mmx 40mm. 

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN 1177:2018 ίσο με 1300mm. 
(βάρος 26,00 kg/m2 περίπου). 

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 ISO 9001:2015. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά προδιαγραφές EN 1176:2017και EN 1177:2018, σύμφωνα με 
πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες (χωματουργικά) κλπ που απαιτούνται για την κατασκευή 
της βάσης του σκυροδέματος πάχους 100mm (C16/20 οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), πάνω στο οποίο θα 
τοποθετηθεί το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. 

 

Α.17 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm   

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση & διάστρωση, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 
άμμου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών & προστασίας από πτώση. 
Η άμμος θα έχει μέγεθος κόκκου 0,25-4mm,σύμφωνα με το ΕΝ933-1, θα είναι στρογγυλεμένη, 
καθαρισμένη & απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε προσμίξεις πχ λάσπη, σωματίδια αργίλου, οργανικές 
ουσίες κλπ. Η διάστρωσή της θα γίνει σε στρώμα πάχους 300mm το ελάχιστο. 

 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των αδρανών υλικών, θα πρέπει  να τεκμηριώνονται με την προσκόμιση 
εργαστηριακών δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις  των Ευρωπαϊκών 
περιγραφών όπως αυτές ορίζονται από τα ΕΝ.   

Ειδικότερα,  

1. Δειγματοληψία υλικού σύμφωνα με το ΕΝ932-01 
2. Κοκομετρική ανάλυση σύμφωνα με το με το ΕΝ933-1:2012 
3. Δοκιμή ισοδύναμου άμμου  σύμφωνα με το με το ΕΝ933-08 
4. Δείκτης πλαστικότητας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα όρια Atterberg 

Σε κάθε περίπτωση το υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με το  πρότυπο ΕΝ 1176-1:2017, άρθρα 4.2.8, 
4.2.8.5. 

Επίσης, πριν  τη διάστρωση της άμμου, θα πρέπει να προηγηθεί η διάστρωση του δαπέδου με 
κατάλληλο γεωύφασμα, το οποίο θα φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Η διάστρωση του 
γεωυφάσματος θα πρέπει να έχει επικάλυψη 30εκ. τουλάχιστον στις ματίσεις μεταξύ του ενός φύλλου 
με του άλλου. Επίσης το σχετικό γεωύφασμα θα πρέπει να καλύπτει και να υπερβαίνει κατά 10% την 
επιφάνεια στην οποία θα διαστρωθεί η άμμος.    
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Α.18 Κυβόλιθοι   

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση & επιστρώση δαπέδων με κυβόλιθους τσιμέντου 
διαφόρων χρωμάτων διαστάσεων 100x200x60mm. 
 
Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται σε υπόβαση από καθαρή άμμο , χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών πάνω από 
3% (άργιλο , χώμα κ.λ.π.). Το πάχος της στρώσης άμμου πρέπει να είναι 40 - 60 mm και να προηγηθεί 
διαβροχή και συμπύκνωση πριν τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι . 
 
Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει με το χέρι , με την δέουσα επιμέλεια, τοποθετώντας τους στεγνά 
(χωρίς κονίαμα) το ένα δίπλα στο άλλο , στη συνέχεια κατάβρεγμα και συμπύκνωση μέσω δονητικής 
πλάκας , επικάλυψη των κυβόλιθων με άμμο θαλάσσης και σκούπισμα αυτής 
         
 

Α.19 Παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 450mm 
Μήκος: 1580mm 
Πλάτος: 630mm 
 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσματος και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος 
κατασκευάζεται από 3 ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ43Χ1580mm. Οι μεταλλικές βάσεις 
κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα μορφής UPN 50x25mm μήκους 780mm και χαλυβδοσωλήνα St-
37 διατομής Φ60. Οι μεταλλικές βάσεις πακτώνονται στο έδαφος ή μπορούν να αγκυρωθούν σε 
δάπεδο, ανάλογα με την απαίτηση του κάθε πελάτη. 

 

2) Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού δώδεκα παιδικών χαρών σε 
οικισμούς του Δήμου της Σητείας. 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό ανά χώρο καθορίζονται ως εξής: 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΚΟΠΗΣ - ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

11 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΤΟΥΝΕΛ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1 

15 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 19 
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20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 31 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

  
 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΔΕ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ  4ΘΕΣΕΩΝ (2Π+2Ν) 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

9 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 1 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 20 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 30 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ - ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

14 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
& ΤΟΥΝΕΛ 

1 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 10 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 21 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ - ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΗ  (ΖΩΑΚΙ) 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ   1 

16 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 1 

18 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΕΚ. 230 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΕ ΙΤΑΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

8 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 1 

12 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ (ΜΕΓΑΛΟ ) 1 

13 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ & 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

1 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 3 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 9 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 58 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΑΚΡΟΥ - ΔΕ ΙΤΑΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

14 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
& ΤΟΥΝΕΛ 

1 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 10 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 21 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΙΘΙΝΕΣ - ΔΕ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ   1 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 19 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 20 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

   

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΖΙΡΟΥ - ΔΕ ΛΕΥΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 
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14 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
& ΤΟΥΝΕΛ 

1 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 

18 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΕΚ. 100 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΧΑΝΔΡΑ - ΔΕ ΛΕΥΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

11 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΤΟΥΝΕΛ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1 

15 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 9 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 38 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ - ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 40 
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21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

   

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΑΣΤΡΟΥ - ΔΕ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ (1Π+1Ν) 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ   1 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 12 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 21 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΡΜΕΝΟΙ - ΔΕ ΛΕΥΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1 

12 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ (ΜΕΓΑΛΟ ) 1 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 

19 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ  2-8mm (m3) 12 

20 ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm (m3) 41 

21 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 1 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Β.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΞΥΛΕΙΑ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, σύμφωνα 
με τα ΕΝ351.  Η ξυλεία θα 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).Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία θα χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα 
οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

Μετά την ξήρανση η ξυλεία θα τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και 
οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που μπορεί να επηρεάσουν  την αντοχή του και κατόπιν θα 
συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση. Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες  PVA ( 
οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο ή αντίστοιχο 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας: (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά 0,0015 - 
Εφαπτομενικά0,003 - Κατά μήκος0,00007. Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι 
ασήμαντη. 

Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία  θα χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Υγρασία (8-10%).  

Οδοντωτή σφήνωση: Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία θα 
τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του 
ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν θα συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

Συγκόλληση ξύλου: Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και 
καταλύτη βασικό ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4  

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW 

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2  

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL ή άλλο υλικό όπως πλακάζ  θαλάσσης, 
αναλόγως τον εξοπλισμό. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην 
υπάρχουν αιχμηρά άκρα. Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες 
κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, 
συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται 
από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα 
ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο, όπου θα έχει προηγηθεί 
προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα 
πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις 
σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα πρέπει να έχουν μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΕΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και 
τα βερνίκια και τα χρώματα θα πρέπει να έχουν σαν βάση το νερό και να είναι κατάλληλα και ασφαλή 
για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με διαδικασία 
εμβαπτισμού. Τα χρώματα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

Β.2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2200mm 

Μήκος: 3250mm 

Πλάτος: 1550mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 

Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 2900mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 

Ηλικιακή Ομάδα: +3 (Δυσ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 

 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η βάση του οργάνου αποτελείται από 4 χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ60Χ2mm κατά DIN 17100, 
συνολικού μήκους 2850mm διαμορφωμένους στο άνω σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
απαιτούμενη για την συναρμογή ακτίνα καμπυλότητας. Στο άνω σημείο των χαλυβδοσωλήνων 
(ορθοστάτες) εφαρμόζουμε μεταλλικό έλασμα στραντζαριστό διαστάσεων 250Χ130Χ4mm που φέρει 4 
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οπές Φ14 και είναι το σημείο σύνδεσης με την οριζόντια δοκό. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 
4 κοχλίες Μ12, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας Μ12 όλα γαλβανιζέ. 

Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου αποτελείται από μεταλλική δοκό διατομής QHS 120Χ60Χ4mm 
συνολικού μήκους 2830mm το οποίο στα άκρα του φέρει οπές Φ14 για την συναρμογή του με τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο της (600mm), προσαρμόζουμε τους 
μηχανισμούς συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται 
είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην σωλήνα 
εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ 
χάλυβα St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του 
κάθε καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας. 

Τα καθίσματα παιδιών είναι μεγάλης αντοχής & πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176. Το κάθισμα φέρει 
εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγές με μεγάλη 
αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία, η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από 
φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς 
συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο 
κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο 
χάλυβα  διατομής 6mm.  

 

2. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2200mm 

Μήκος: 3250mm 

Πλάτος: 1550mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 

Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 2900mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 νήπια 

Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 

Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η βάση του οργάνου αποτελείται από 4 χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ60Χ2mm κατά DIN 17100, 
συνολικού μήκους 2850mm διαμορφωμένους στο άνω σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
απαιτούμενη για την συναρμογή ακτίνα καμπυλότητας. Στο άνω σημείο των χαλυβδοσωλήνων 
(ορθοστάτες) εφαρμόζουμε μεταλλικό έλασμα στραντζαριστό διαστάσεων 250Χ130Χ4mm που φέρει 4 
οπές Φ14 και είναι το σημείο σύνδεσης με την οριζόντια δοκό. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 
4 κοχλίες Μ12, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας Μ12 όλα γαλβανιζέ. 

Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου αποτελείται από μεταλλική δοκό διατομής QHS 120Χ60Χ4mm 
συνολικού μήκους 2830mm το οποίο στα άκρα του φέρει οπές Φ14 για την συναρμογή του με τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο της (600mm), προσαρμόζουμε τους 
μηχανισμούς συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται 
είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην σωλήνα 
εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ 
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χάλυβα St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του 
κάθε καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας. 

Τα καθίσματα νηπίων έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και 
γύρω από την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2008. Το 
κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι 
βραδυφλεγές με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που 
δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική 
τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή 
τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η 
οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) 
κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα  διατομής 6mm.  

 

3. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ  

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2200mm 

Μήκος: 3250mm 

Πλάτος: 1550mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 

Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 2900mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 (1 παιδί & 1 νήπιο)  

Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 

Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η βάση του οργάνου αποτελείται από 4 χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ60Χ2mm κατά DIN 17100, 
συνολικού μήκους 2850mm διαμορφωμένους στο άνω σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
απαιτούμενη για την συναρμογή ακτίνα καμπυλότητας. Στο άνω σημείο των χαλυβδοσωλήνων 
(ορθοστάτες) εφαρμόζουμε μεταλλικό έλασμα στραντζαριστό διαστάσεων 250Χ130Χ4mm που φέρει 4 
οπές Φ14 και είναι το σημείο σύνδεσης με την οριζόντια δοκό. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 
4 κοχλίες Μ12, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας Μ12 όλα γαλβανιζέ. 

Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου αποτελείται από μεταλλική δοκό διατομής QHS 120Χ60Χ4mm 
συνολικού μήκους 2830mm το οποίο στα άκρα του φέρει οπές Φ14 για την συναρμογή του με τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο της (600mm), προσαρμόζουμε τους 
μηχανισμούς συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται 
είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην σωλήνα 
εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ 
χάλυβα St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του 
κάθε καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας. 

Τα καθίσματα παιδιών είναι μεγάλης αντοχής & πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2008. Το κάθισμα 
φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγές με 
μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από 
φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς 
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συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο 
κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο 
χάλυβα  διατομής 6mm.  

Τα καθίσματα νηπίων έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και 
γύρω από την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2008. Το 
κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι 
βραδυφλεγές με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που 
δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική 
τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή 
τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η 
οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) 
κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα  διατομής 6mm.  

 

4. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2200mm 

Μήκος: 6100mm 

Πλάτος: 1550mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 

Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 5650mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 4 (2 παιδιά & 2 νήπια)  

Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 

Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η βάση του οργάνου αποτελείται από 6 χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ60Χ2mm κατά DIN 17100, 
συνολικού μήκους 2850mm διαμορφωμένους στο άνω σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
απαιτούμενη για την συναρμογή ακτίνα καμπυλότητας.  Στο άνω σημείο των χαλυβδοσωλήνων 
(ορθοστάτες) εφαρμόζουμε μεταλλικό έλασμα στραντζαριστό διαστάσεων 250Χ130Χ4mm που φέρει 4 
οπές Φ14 και είναι το σημείο σύνδεσης με την οριζόντια δοκό. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 
4 κοχλίες Μ12, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας Μ12 όλα γαλβανιζέ. 

Τα οριζόντια στοιχεία του οργάνου αποτελούνται από μεταλλική δοκό διατομής QHS 120Χ60Χ4mm 
συνολικού μήκους 2830mm τα οποία στα άκρα τους φέρουν οπές Φ14 για την συναρμογή τους με τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο τους (600mm), προσαρμόζουμε τους 
μηχανισμούς συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται 
είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην σωλήνα 
εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ 
χάλυβα St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του 
κάθε καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας. 

Τα καθίσματα παιδιών είναι μεγάλης αντοχής & πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2008. Το κάθισμα 
φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγές με 
μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από 
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φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς 
συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο 
κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο 
χάλυβα  διατομής 6mm.  

Τα καθίσματα νηπίων έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και 
γύρω από την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2008. Το 
κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι 
βραδυφλεγές με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που 
δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική 
τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση.  Η ανάρτησή 
τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η 
οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) 
κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα  διατομής 6mm.  

 

5. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1000mm 

Μήκος: 2550mm 

Πλάτος: 570mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: <1000mm 

Μήκος: 4600mm 

Πλάτος: 2600mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2   

Δραστηριότητες: : Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η βάση του οργάνου αποτελείται από 1 χαλυβδοσωλήνα St-37 Φ60Χ2mm, η οποία πακτώνεται στο 
έδαφος και πάνω στην οποία προσαρμόζεται ο μηχανισμός κίνησης του οργάνου. 

Ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης  αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα St-37-2 διατομής Φ42Χ3mm (κατά 
DIN 17100) και από 4 λάμες 30Χ150mm πάχους t=5mm συγκολλημένες στους χαλυβδοσωλήνες. Στα 
σημεία τριβής  χρησιμοποιούνται μεταλλικά ρουλεμάν Φ15Χ35mm. 

Η οριζόντια δοκός αποτελείται  από χαλυβδοσωλήνα St-37 Φ60Χ3mm και  προσαρμόζεται στον 
μηχανισμό κίνησης με 4 κοχλίες Μ10, ροδέλες Φ10 DIN125 και περικόχλια ασφαλείας Μ10. Στις 
απολήξεις της οριζόντιας δοκού, τοποθετούμε 2 καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής 
επιφανείας,  πάχους 21mm, στερεώνοντας τα με  κασονόβιδες Μ6Χ30 και περικόχλια ασφαλείας Μ6. 
Επίσης σε απόσταση από την εσωτερική άκρη του καθίσματος προς το κέντρο της οριζόντιας δοκού 
200mm, τοποθετούμε 2 χειρολαβές κατασκευασμένες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm. Στις 
χειρολαβές προσαρμόζονται 4 πλαστικά χερούλια διαμέτρου Φ32,5 mm από πολυπροπυλένιο με 
σφαίρα Φ45 στην κορυφή κατά ΕΝ 1176-6. Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει μεγάλη αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία  και είναι ανακυκλώσιμο. Τέλος, κάτω από τα καθίσματα τοποθετούνται ειδικά 
ελαστικά διαστάσεων 700/95/18mm τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του 
οργάνου με το έδαφος και να αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή ατυχημάτων. 
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6. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΦΗ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 900mm 

Μήκος: 1180mm 

Πλάτος: 227mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm 

Μήκος: 3200mm 

Πλάτος: 2300mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Δραστηριότητες: Ταλάντευση 

Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κυρίως όργανο  αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 
12mm έως 21mm, τα οποία συναρμολογούμενα μεταξύ τους μας δίνουν την τελική μορφή του οργάνου 
(π.χ. λουλούδι). Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε μεταλλική βάση 117Χ43Χ4 mm μήκους 1180 mm. Φέρει 
στον κορμό του χειρολαβές και στηρίγματα ποδιών για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια 
χρήσης του οργάνου. Οι χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών, διαμέτρου Φ21 mm είναι 
κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο. Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει μεγάλη αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία  και είναι ανακυκλώσιμο. Στο κάτω μέρος της κατασκευής τοποθετείται το 
ελατήριο και η βάση πάκτωσης.  

Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες, διατομής Φ20 και συνολικών διαστάσεων 
170Χ360 με 5 σπείρες. Είναι δοκιμασμένο σε μεγάλες καταπονήσεις και έχει μελετηθεί με τρόπο που να 
αποκλείει τον εγκλωβισμό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται με το κυρίως όργανο με βάση 
συγκράτησης  με φλάντζα χάλυβα Φ175Χ5mm στην οποία κολλιούνται 2 λάμες 35 Χ 7 Χ 5mm και 
συγκρατείται με 2 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας Μ12. 

Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω μέρος του ελατηρίου και αποτελείται από γαλβανιζέ φλάντζα 
χάλυβα Φ240Χ4mm η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & περικόχλια 
ασφαλείας Μ12 και από 4 γαλβανιζέ μεταλλικές λάμες 40x5mm οι οποίες συνδεόμενες μεταξύ τους, 
δημιουργούν ένα δικτύωμα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
αγκύρωση του οργάνου.  

 

7.ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 505mm 

Μήκος: 1100mm 

Πλάτος: 1100mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm 

Μήκος: 3100mm 
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Πλάτος: 3100mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 4 

Δραστηριότητες: Ταλάντευση 

Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από HPL πάχους 19mm, τα οποία 
συναρμολογούμενα μεταξύ τους μας δίνουν την τελική μορφή του οργάνου. Οι συνδέσεις των 
επιμέρους τεμαχίων γίνονται με κοχλίες ροδέλες και περικόχλια Μ10 ή Μ8. Φέρει στον κορμό του 
χειρολαβές διατομής Φ21 για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου.  Στο κάτω 
σημείο του προσαρμόζεται το ελατήριο με την μεταλλική βάση πάκτωσης. 

Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες, διατομής Φ20 και συνολικών διαστάσεων 
170Χ360 με 5 σπείρες. Είναι δοκιμασμένο σε μεγάλες καταπονήσεις και έχει μελετηθεί με τρόπο που να 
αποκλείει τον εγκλωβισμό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται με το κυρίως όργανο με βάση 
συγκράτησης από χάλυβα St-37 διαστάσεων 315Χ325mm και πλαίσιο από σιδηρογωνίες διατομής 
50Χ50mm και φλάντζα Φ220mm η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & 
περικόχλια ασφαλείας Μ12. 

Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω μέρος του ελατηρίου και αποτελείται από γαλβανιζέ φλάντζα 
χάλυβα Φ240Χ4mm η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & περικόχλια 
ασφαλείας Μ12 και από 4 γαλβανιζέ μεταλλικές λάμες 40x5mm οι οποίες συνδεόμενες μεταξύ τους, 
δημιουργούν ένα δικτύωμα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
αγκύρωση του οργάνου.  

 

8. ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 800mm 

Μήκος: Φ1600mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: <1000mm 

Μήκος: Φ5600mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 5 

Δραστηριότητες: Περιστροφή  

Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κινητό μέρος αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό ο οποίος είναι κατασκευασμένος από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ42X2mm και Φ33Χ2mm. Το πάτωμα του οργάνου είναι 
κατασκευασμένο από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 21 mm όπως επίσης & το κάθισμα, τα 
οποία υποστηρίζονται σε μεταλλικές γωνίες St-37 διαστάσεων 35Χ35Χ3mm. Περιμετρικά των 
καθισμάτων υπάρχει προστατευτικό κάγκελο κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής 
Φ33. Στο κέντρο του μύλου υπάρχει τοποθετημένος ο μηχανισμός κίνησης, ο οποίος αποτελείται από το 
τιμόνι, και τον κεντρικό άξονα. Το τιμόνι είναι κατασκευασμένο από φλάντζα πάχους 3mm και από 
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πλακάζ πάχους 21mm ενώ ο άξονας είναι κατασκευασμένος από διάτρητο χαλυβδοσωλήνα St-37 
βαρέως τύπου (τύπου Mannesmann) με διατομή Φ114. Στο κάτω μέρος του ο άξονας φέρει κωνικό 
ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν) διαμέτρου Φ100 ενώ στο επάνω ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν) διαμέτρου 
Φ100 ο οποίος και μεταφέρει την περιστροφική κίνηση του τιμονιού, με αποτέλεσμα την περιστροφή 
του μύλου από το εσωτερικό του. 

Η βάση του οργάνου αποτελείται από μεταλλικό άξονα διατομής Φ45 με μήκος 1200mm ο οποίος 
πακτώνεται στο έδαφος και σε βάθος 500mm με μεταλλική βάση κατασκευασμένη από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ42. Στο κάτω μέρος ο άξονας φέρει κωνικό ένσφαιρο τριβέα 
(ρουλεμάν) διαμέτρου Φ100. 

 

9. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2500mm 

Μήκος: 4000mm 

Πλάτος: 1530mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1650mm 

Μήκος: 6740mm 

Πλάτος: 4315mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 5 

Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση  

Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από πύργο, τσουλήθρα 3Μ & σκάλα ανάβασης. 

Η σκάλα αποτελείται από: 

Μία (1) κεντρική μεταλλική κεντρική κολώνα διατομής Φ75Χ2,5mm γύρω από την οποία αναπτύσσεται 
καθ’ ύψος. 

 Επτά (7) σκαλοπάτια διαστάσεων 620Χ330Χ110 mm τα οποία κατασκευάζονται από αντιολισθητικό 
πλακάζ θαλάσσης μεγάλης αντοχής πάχους 21mm. Τα κενά μεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται με 
πλακάζ από το ίδιο υλικό, πάχους 12mm. 

Δύο (2) ξύλινες κολώνες διατομής 95Χ95 mm. 

Δύο μεταλλικά φράγματα (κάγκελο) τα οποία κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής 
Φ33 η κουπαστή & Φ21 τα κάθετα. 

Το πατάρι  κατασκευάζεται από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 865Χ820mm και πάχους 
21mm. Το πάτωμά του στηρίζεται σε τρεις ξύλινες κολώνες διατομής 95Χ95Χ2500mm και στην κεντρική 
μεταλλική κολώνα. Οι δύο πλαϊνές πλευρές του παταριού προστατεύονται με μεταλλικά φράγματα 
(κάγκελο) που κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ33 η κουπαστή & Φ26 τα 
κάθετα όπως ακριβώς και της σκάλας.  

Η τσουλήθρα έχει ύψος 1650mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2800mm. Είναι 
τοποθετημένη στην απέναντι από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης σε μορφή ζώου (π.χ. 
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ελέφαντα ή άλλο), πάχους 21mm, τα οποία προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της 
τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, 
κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται ανοξείδωτη 
(INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 3000Χ500Χ1,2mm. Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη 
αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 
15mm και  ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της 
τσουλήθρας τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα 
Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm, και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλάκα μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100.  Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

10. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ   

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2150mm 

Μήκος: 2780mm 

Πλάτος: 530mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1250mm 

Μήκος: 6150mm 

Πλάτος: 3530mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση  

Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από τσουλήθρα 2.5Μ & σκάλα ανάβασης. 

Η πρόσβαση στο όργανο να γίνεται από τη μεταλλική σκάλα, η οποία οδηγεί στο πατάρι ύψος 1250mm. 
Αριστερά  & δεξιά από τη σκάλα υπάρχουν φράγματα προστασίας & ευθεία θα υπάρχει η τσουλήθρα 
2,0Μ. 

Η σκάλα αποτελείται από: 

 Δύο (2) καμπύλους μεταλλικούς στύλους, κατασκευασμένους από χαλυβδοσωλήνα St-37 διαστάσεων 
Φ42Χ1900Χ2mm. 

Τρία  (3) μεταλλικά σωληνάκια Φ33 mm. 

Δύο καμπύλες μεταλλικές χειρολαβές αποτελούμενες από 1 κουπαστή & 2 προστατευτικές μπάρες, οι 
οποίες είναι κατασκευασμένες από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ33Χ2mm. 

Δύο (2) χαλυβδοσωλήνες St-37, διατομής Φ60Χ1650Χ3mm για την στήριξη του παταριού και 
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 Ένα πατάρι κατασκευασμένο από PLhHPKHPL πάχους 19mm (ή εναλλακτικά από λαμαρίνα 
αντιολισθητική μορφής ‘’κριθαράκι’’ St-37) διαστάσεων 570Χ530. 

 Δύο (2) πλακάζ προστασίας, κατασκευασμένα από HPL 12mm 

Η τσουλήθρα έχει ύψος 1250mm, πλάτος 530mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2350mm. Η πρόσβαση 
στην είσοδό γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου 
βρίσκονται τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από HPL πάχους 19mm τα οποία 
προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από HPL πάχους 19mm, 
εγκάρσια στα οποία τοποθετείται αύλακας από ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ) λαμαρίνα  διαστάσεων 
2500Χ500Χ1,2mm. Για την στήριξη του αύλακα και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, 
τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm και  ενισχύσεις από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται 
μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, 
η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

 

11. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΤΟΥΝΕΛ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2700mm 

Μήκος: 4750mm 

Πλάτος: 2800mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1050mm 

Μήκος: 7750mm 

Πλάτος: 6200mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 8 

Δραστηριότητες: Ανάβαση – Αναρρίχηση - Ολίσθηση  

Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κυρίως όργανο  αποτελείται από δύο (2) πύργους, δύο τσουλήθρες, σκάλα ανάβασης, ράμπα 
αναρρίχησης & τούνελ. 

Η σκάλα  αποτελείται από: 

Δύο (2) ξύλινα πλαϊνά κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 1350Χ165mm και 
πάχους 43mm. 

Τέσσερα (4) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 
750Χ150mm και πάχους 40mm.  

Δύο σετ ξύλινες χειρολαβές αποτελούμενες από 2 οριζόντιους δοκούς η κάθε μία (1 κουπαστή & 1 
προστατευτική μπάρα) και 2 κάθετες κολώνες. Οι κουπαστές και οι μπάρες είναι διαστάσεων 
1400Χ95Χ43mm ενώ οι κολώνες 735Χ95X43mm, κατασκευασμένα όλα από ξυλεία μεγάλης αντοχής.  

Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται με πλακάζ θαλάσσης πάχους 9mm 
διαστάσεων 1160Χ760mm.  

Δύο (2) χαλυβδοελάσματαSt-37, γαλβανισμένα εν θερμώ, διατομής 650Χ60Χ5mm για την αγκύρωση 
της στο έδαφος. 
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Το κάθε πατάρι   κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1000Χ1000mm πάχους 21mm. Η 
όλη κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95Χ95Χ2400mm . Οι δύο 
πλαϊνές πλευρές του κάθε παταριού προστατεύονται με ξύλινα φράγματα που κατασκευάζονται από 
πλακάζ θαλάσσης μεγάλης αντοχής πάχους 12mm .  

Για την προστασία από την ήλιο ή και την βροχή το κάθε πατάρι διαθέτει στέγη διαστάσεων 
1000Χ1000mm κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης. 

Οι τσουλήθρες  έχουν ύψος 1050mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2000mm. Η πρώτη 
είναι τοποθετημένη στην πλαϊνή από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία 
προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται   ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
2000Χ500Χ1,2mm.  Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές 
καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις 
από χαλυβδοσωλήναSt-37 διατομής. Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας 
τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm 
& Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

Η δεύτερη βρίσκεται στον άλλο πύργο & έχει πρόσβαση είτε από τη ράμπα είτε από το τούνελ που 
συνδέει τον 1ο με τον 2ο πύργο 

Το τούνελ-γέφυρα   κατασκευάζονται από GFRP (πολυεστέρα) πάχους 4mm υψηλής αντοχής με 
εσωτερική διάμετρο Φ630-650mm, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος εγκλωβισμού κατά την 
χρήση του λόγω του ότι είναι προσπελάσιμο και από ενήλικους. 

Η ράμπα αναρρίχησης  κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1200Χ800Χ15mm, το οποίο 
τοποθετείται με κλίση 450 επάνω σε μεταλλική κατασκευή από χαλυβδοσωλήνα μορφής St-37. Στο 
επάνω μέρος της ράμπας, υπάρχουν βοηθήματα ανάβασης κατασκευασμένα επίσης από πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 40mm. 

 

 

12. ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ (ΜΕΓΑΛΟ ) 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3200mm 

Μήκος: 6900mm 

Πλάτος: 3650mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1250mm 

Μήκος: 8500mm 

Πλάτος: 6700mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 15 

Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση –  Παιχνίδι ρόλων – Ισορροπία – Δημιουργία -Εκπαίδευση  

Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
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Η πρόσβαση στο όργανο θα γίνεται από τη ξύλινη σκάλα, η οποία οδηγεί στον πύργο 1250mm. 
Απέναντι από τη σκάλα θα υπάρχει η τσουλήθρα 2,5Μ, ενώ στις άλλες πλευρές του πύργου υπάρχουν 
το μπαλκόνι, & η γέφυρα με πλακάζ. Από τη γέφυρα με πλακάζ ο χρήστης θα οδηγείται στο 2ο πύργο 
ύψους 600mm ο οποίος στη μία πλευρά θα φέρει σκάλα αλουμινίου, στην άλλη πλευρά εκπαιδευτικό 
παιχνίδι τρίλιζα και στη 3η πλευρά του θα υπάρχει η γέφυρα με πατήματα. 

Η ξύλινη σκάλα θα αποτελείται από: 

Δύο (2) ξύλινα πλαϊνά κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 1200Χ160mm και 
πάχους 45mm. 

Τέσσερα (4) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 
750Χ150mm και πάχους 40mm.  

Κουπαστές από ανοξείδωτη σωλήνα Φ42. & προστατευτικά πάνελ HPL πάχους 12mm 

Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται με πλακάζ θαλάσσης πάχους 9mm 
διαστάσεων 1160Χ760mm.  

Δύο (2) χαλυβδοελάσματα St-37, γαλβανισμένα εν θερμώ, διατομής 650Χ60Χ5mm για την αγκύρωση 
της στο έδαφος 

Ο πύργος με πατάρι ύψους 1250mm κατασκευάζεται από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης 
διαστάσεων 1000Χ1000mm πάχους 21mm. Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες 
τρικολλητές κολώνες διαστάσεων 2 τεμ 95Χ95Χ3100mm και 2 τεμ 95Χ95Χ2860 mm. Για την προστασία 
από την ήλιο ή και την βροχή το πατάρι διαθέτει στέγη διαστάσεων 1000Χ1000mm κατασκευασμένη 
από HPL 12mm    

Ο πύργος με πατάρι ύψους 600mm κατασκευάζεται από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 
1000Χ1000mm πάχους 21mm. Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες τρικολλητές 
κολώνες διαστάσεων 95Χ95Χ1700mm 

Η τσουλήθρα θα έχει ύψος 1250mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2450mm. Είναι 
τοποθετημένη στην απέναντι από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από HPL 19mm τα οποία προσφέρουν πλευρική 
προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά 
τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από HPL 19mm, εγκάρσια στα οποία 
τοποθετείται   ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 2500Χ500Χ1,2mm. Για την στήριξη της 
λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, 
λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. 
Φ26Χ2mm . Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 
700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και 
για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

Το μπαλκόνι θα αποτελείται από ημικυκλικό πατάρι και προστατευτικά πάνελ αλουμινίου 2mm, που 
ενωμένα ακολουθούν το ημικυκλικό του παταριού. 

Η γέφυρα με πλακάζ που ενώνει τους δύο πύργους, μήκους 1200mm, θα αποτελείται από επικλινές 
πάτωμα κατασκευασμένο από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης 21mm, με χρωματιστά προστατευτικά 
πάνελ HPL πάχους 19mm, τα οποία φέρουν ενσωματωμένο δημιουργικό παιχνίδι «βρες το μονοπάτι» 

Η κρεμαστή γέφυρα θα αποτελείται από 5 πατήματα κατασκευασμένα από καουτσούκ 12Χ40Χ440mm 
με ανοξείδωτες κουπαστές Φ42 και πλαϊνό προστατευτικό δίχτυ. Η απόσταση των πατημάτων από το 
έδαφος είναι 350mm. 

Οι σκάλες αλουμινίου αποτελούνται από αντιολισθητικά πατήματα με αυλακωτά φύλλα αλουμινίου. 

Το πάνελ εκπαιδευτικής-δημιουργικής δραστηριότητας αποτελείται από ΗPL πάχους 19mm και 
υποστυλώματα 95Χ95Χ1200mm, εκ των οποίων το ένα λειτουργεί ως υποστήριξη στο μπαλκόνι του 
παταριού 1250mm. 
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Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

13. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3230mm 

Μήκος: 6840mm 

Πλάτος: 3770mm 

Διαστάσεις επιφάνειας ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +2150mm 

Μήκος: 9570mm 

Πλάτος: 6950mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 5 

Δραστηριότητες: Ανάβαση – Αναρρίχηση – Ολίσθηση -  Παιχνίδι ρόλων - Ισορροπία 

Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η πρόσβαση στο όργανο πραγματοποιείται από ευθεία σκάλα αναρρίχησης ή από τη μεταλλική 
καμπύλη αναρρίχηση, οι οποίες οδηγούν σε πατάρι διαστάσεων 1000Χ1500mm, ύψους 1370mm, το 
οποίο στηρίζεται σε 6 υποστυλώματα σύνθετης τρικολλητής ξυλείας. Στα αριστερά φέρει τη μεταλλική 
καμπύλη αναρρίχηση με δίχτυ, δεξιά της είναι η σκάλα αναρρίχησης, απέναντι στην οποία βρίσκεται 
τσουλήθρα 2500mm. Απέναντι από τη μεταλλική αναρρίχηση και κάτω στο έδαφος σε μήκος 3910mm 
υπάρχει τοίχος αναρρίχησης από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm,  στερεωμένο σε σκελετό από 
μεταλλικούς σωλήνες όπου στην κατάληξή του συνδέεται με 2 ξύλινα υποστυλώματα, 1 τεμ. ύψους 
2600 και 1τεμ ύψους 3200mm. Στη μέση της απόστασης του τοίχου αναρρίχησης υπάρχει μία σωλήνα 
πυροσβέστη. 

Ο πύργος με πατάρι ύψους 1370mm κατασκευάζεται από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης 
διαστάσεων 1000Χ1500mm πάχους 21mm. Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε έξι (6) ξύλινες τρικολλητές 
κολώνες διατομής 95Χ95, 3τεμ.ύψους 2600mm , 2τεμ. ύψους 2780mm και 1τεμ. ύψους 3200mm. 
Περιμετρικά του πύργου, σε ύψος 765mm υπάρχουν μεταλλικές προστατευτικές μπάρες διατομής 
Φ33.Τα δύο προστατευτικά πάνελ του πύργου διαστάσεων 1320Χ770mm είναι από HPL πάχους 12mm. 
Για την προστασία από την ήλιο ή και την βροχή το πατάρι διαθέτει μονόριχτη στέγη διαστάσεων  
1170Χ1170mm κατασκευασμένη από HPL 12mm .   

Η τσουλήθρα έχει ύψος 1370mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2450mm. Είναι 
τοποθετημένη στην απέναντι από την σκάλα, πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από HPL 19mm τα οποία προσφέρουν πλευρική 
προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά 
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τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από HPL 19mm, εγκάρσια στα οποία 
τοποθετείται   ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 2500Χ500Χ1,2mm. Για την στήριξη της 
λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, 
λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. 
Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 
700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και 
για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

Ο τοίχος αναρρίχησης είναι κατασκευασμένος από 7 τεμ. πλακάζ θαλάσσης 21mm και στερεωμένος σε 
σκελετό με μεταλλικές σωλήνες Φ42 μήκους 3910mm, με συνολικό ύψος 2320mm. Στο ενδιάμεσο 
αυτής της απόστασης είναι τοποθετημένος σωλήνας πυροσβέστη Φ33. 

Η καμπύλη αναρρίχηση οδηγεί από το έδαφος στο πατάρι 1370mm & αποτελείται από πλαϊνές σωλήνες 
Φ40 και σχοινί διατομής Φ16 με 6 κλώνους κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο το οποίο είναι υλικό 
με μεγάλη αντοχή σε ψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης δεν είναι απορροφητικό σε νερά, έχει 
μεγάλη αντοχή σε διάτμηση και εφελκυσμό και πολύ μικρή ελαστικότητα.  

Η σκάλα αναρρίχησης αποτελείται από 4 ξύλινα πατήματα καμπύλης διατομής περίπου Φ40 και δύο 
πλαϊνά διάστασης 43Χ95Χ1830mm. 

Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

14. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΤΟΥΝΕΛ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2100mm 

Μήκος: 2840mm 

Πλάτος: 2770mm 

Διαστάσεις επιφάνειας ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1050mm 

Μήκος: 4840mm 

Πλάτος: 6250mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 5 

Δραστηριότητες: Αναρρίχηση – Ολίσθηση -  Παιχνίδι ρόλων 

Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το πατάρι  στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες τρικολλητές δοκούς με αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά 
σε κάθε στρώμα διαστάσεων 95Χ95Χ2100mm ενώ το δάπεδο κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης 
διαστάσεων 1000Χ1000mm πάχους 21mm. Οι δύο πλευρές του παταριού προστατεύονται από πλακάζ 
θαλάσσης διαστάσεων 810Χ810mm, τα οποία στις επάνω πλευρές τους φέρουν ανοίγματα διατομής 





 89 

162Χ120 mm. Στην τρίτη πλευρά του  παταριού υπάρχει αναρρίχηση με κρατήματα, στην δε άλλη 
υπάρχει η τσουλήθρα 2Μ.  

Η αναρρίχηση  κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm πάνω στο οποίο τοποθετούνται 
‘’κρατήματα’’ για την αναρρίχηση των παιδιών κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 40mm. 

Η τσουλήθρα έχει ύψος 1050mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 1800mm Είναι 
τοποθετημένη στην εμπρόσθια πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της γίνεται από μία 
μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετημένα δύο 
προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία προσφέρουν πλευρική 
προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά 
τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 27mm, 
εγκάρσια στα οποία τοποθετείται   ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 2000Χ500Χ1,2mm. Για την 
στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω 
από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 
διατομής. Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης 
ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία 
χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 

Τα σπιτάκια δραστηριοτήτων βρίσκονται έξω από το πατάρι και στο ύψος του εδάφους. Είναι 
διαστάσεων 1000X885mm και δημιουργούνται από τέσσερις (4) ξύλινες κολώνες διαστάσεων 
95Χ95Χ1600mm γύρω από τις οποίες τοποθετούνται τρία (3) τεμάχια πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 
1200Χ980mm και πάχους 15mm. Μέσα στα σπιτάκια δραστηριοτήτων υπάρχουν καθίσματα 
κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm τα οποία βοηθούν στην δημιουργία πρόσθετων 
δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Στην κοινή με το πατάρι πλευρά, υπάρχει τοποθετημένο το τούνελ είτε 
από ΙΝΟΧ είτε από πλαστικό. 

 Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. Η στερέωση της κάθε βάσης 
γίνεται στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

15. ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1600mm 

Μήκος: 2070mm 

Πλάτος: 950mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: <1000mm 

Μήκος: 4070mm 

Πλάτος: 2950mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 4 
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Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων  

Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το κυρίως όργανο αποτελείται από ένα ξύλινο σπιτάκι το οποίο είναι τοποθετημένο επάνω σε ξύλινο 
πάτωμα και διαθέτει βεράντα με περβάζια.  

Το σπιτάκι διαστάσεων 900Χ900Χ1600, αποτελείται από 4 ξύλινους δοκούς, διαστάσεων 
1400Χ70Χ70mm. Η στέγη του κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 1050Χ600Χ12mm ενώ 
περιμετρικά διαθέτει τοιχώματα κατασκευασμένα επίσης από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 900Χ800 
& 925Χ600 πάχους 12mm. Στο εσωτερικό του υπάρχει πάγκος από πλακάζ θαλάσσης ο οποίος 
προσφέρεται για χώρος εξυπηρέτησης. 

Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από ξυλεία μεγάλης αντοχής και αποτελείται από δύο οριζόντιους 
δοκούς διαστάσεων 70Χ70Χ1800mm πάνω στους οποίους δημιουργείται η επιφάνεια του παιχνιδιού 
(πάτωμα) η οποία είναι κατασκευασμένη επίσης από ξυλεία διαστάσεων 900Χ140Χ33mm. 

Η βεράντα διαστάσεων 900Χ900mm προσφέρει χώρους εξυπηρέτησης και δραστηριοτήτων με την 
κατασκευή 2 περβαζιών από πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 830Χ200 & 900Χ200 πάχους 12mm. 

Όλες οι συνδέσεις γίνονται με γαλβανισμένους κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες διαφόρων διαστάσεων 
κατά DIN 9021 ενώ όλες οι συνδέσεις είναι καλυμμένες με τάπες πολυπροπυλενίου. 

Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

16. ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1150mm 

Μήκος: 2600mm 

Πλάτος: 900mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm 

Μήκος: 5600mm 

Πλάτος: 3900mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ισορροπία  

Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσ. Προσβ. Εξ.) 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
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Το  όργανο θα αποτελείται από 4 υποστυλώματα διαστάσεων 95Χ95Χ1150mm στις οποίες 
προσαρμόζονται οι 4 βάσεις πάκτωσης. Τα υποστυλώματα συνδέονται με οριζόντιες ξύλινες δοκούς 
διαστάσεων 95Χ95Χ2600 δημιουργώντας  δυο παράλληλα πλαίσια σχήματος «Π». Οι οριζόντιες αυτές 
δοκοί φέρουν αλυσίδες γαλβανισμένες εν θερμώ, ανά 330 mm, οι οποίες καταλήγουν σε επτά ξύλινα 
πατήματα διαστάσεων 95Χ95Χ760και σε ύψος 550 mm από το έδαφος. Τα άκρα των ξύλινων 
πατημάτων διατρέχουν δυο αλυσίδες που καταλήγουν στα υποστυλώματα. 

Οι βάσεις πάκτωσης 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. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται 
στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν 
μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να 
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

17.ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3500mm 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα σύνθετης διατομής, στη σύνδεση των οποίων  τοποθετείται 
διακοσμητικός βραχίονας ο οποίος φέρει το φωτιστικό σώμα.  Στο επάνω μέρος του ιστού τοποθετείται 
το φωτοβολταϊκό πάνελ & το κυτίο τοποθέτησης της μπαταρίας & του ρυθμιστή φόρτισης. Ο τρόπος 
αυτός της εγκατάστασης λειτουργεί ως αντικλεπτικό της μπαταρίας. 

Το φωτιστικό αναλυτικά αποτελείται από: 

Σκελετό από χαλυβδοσωλήνα Φ106x4mm μήκους 3000mm & Φ60x3mm μήκους 500mm 

Διαιρετό σύνδεσμο από χυτοπ̟ρεσσαριστό αλουμίνιο για τη προσαρμογή του διακοσμητικού βραχίονα 
σε ιστό διατομής Φ60mm 

Χυτοπ̟ρεσσαριστό εξάρτημα αλουμινίου για π̟ροσαρμογή ευθύγραμμου σωληνωτού βραχίονα Φ60. 

Διακοσμητικό ευθύγραμμο κυκλικό βραχίονα α̟πό χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ60 (SYB 60/ST) για την 
τοποθέτηση του φωτιστικού τύπου LED 

Φωτιστικό τύπου LED 

Προστασία έναντι υγρών & στερεών σωματιδίων ΙΡ66 

Μηχανική κρούση ΙΚ 08 

Κλάση μόνωσης Class II 

Ισχύς LED από 20 έως 80W 

Θερμοκρασία χρώματος Neutral White – 4.000K 

Το φωτιστικό διαθέτει σταθερό βραχίονα διατομής Φ48mm 

Χρώμα κελύφους Perl light grey – RAL 9022, χρώμα σώματος Signal Black –RAL 9004 

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες & τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης & φέρει σήμανση CE. 
Κατάλληλο για οδικό φωτισμό (εθνικών & επαρχιακών οδών ) & αστικό φωτισμό πχ οδών πόλεων, 
υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών κλπ  

"ΜΟΝΟ" κυτίο τοποθέτησης ρυθμιστή φόρτισης και 1 μπαταρίας ισχύος 42ΑΗ 





 92 

"ΜONO" μεταλλικό π̟λαίσιο στήριξης μονοκρυσταλλικού φωτοβολταϊκού πάνελ διαστάσεων 
1195x550mm (PL-IR/1200/1),εφοδιασμένο με  χοάνη ̟προσαρμογής σε κορυφή ιστού με δυνατότητα 
ρύθμισης ως προς τον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα για ιδανικότερο προσανατολισμό προς τον ήλιο. 

Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ διαστάσεων 1195x550mm, ̟πάχους 40mm, βάρους 8kg, ισχύος 
50WP (F/P-M50) 

Βάση αγκύρωσης ιστού  που αποτελείται α̟πό 4 αγκύρια Μ16 μήκους 500mm, σε διάταξη 190x190mm 
για εύκολη τοποθέτηση επί τόπου στο έργο, γαλβανισμένη εν θερμώ.  

Διαιρετή π̟οδιά από χυτοπ̟ρεσσαριστό αλουμίνιο για εύκολη τοποθέτηση στη βάση του ιστού και το 
καλύτερο δυνατό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Καλύπτει πλήρως την πλάκα έδρασης του ιστού και τις 
απολήξεις των αγκυρίων προστατεύοντας παράλληλα το σπείρωμα τους. Εύκολη συντήρηση καθώς 
προσθαφαιρείται χωρίς απεγκατάσταση του ιστού. 

 

18. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΕΚ. 

Γενικές διαστάσεις 

Πάχος: 40mm 

Μήκος: 500mm 

Πλάτος: 500mm 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για χώρους όπως παιδότοποι , αυλές σχολείων , χώροι άθλησης , πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής και όπου αλλού απαιτείται ανάγκη προστασίας από τραυματισμούς κατά την 
πτώση των παιδιών. Παρασκευάζεται κατά 90% από κόκκους ανακυκλωμένων ελαστικών και 10% από 
πολυμερισμένη πολυουρεθάνη σε πλακίδια με σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001:2015 και με 
πιστοποίηση ΕΝ 1177.  

Στο επάνω μέρος του δαπέδου υπάρχει επίστρωση από EPDM (αιθυλένιο Μονομερές διένιο 
προπυλενίου (M-class) ελαστικό) το οποίο είναι είδος συνθετικού καουτσούκ, ενώ το κάτω μέρος 
κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό τύπου SBR. 

 Η βάση του πλακιδίου αποτελείται από πλέγμα για καλύτερη αντικραδασμική  απόδοση και 
κυκλοφορίας των υδάτων. 

Τα  πλακίδια συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς πλαστικούς πύρους και όπου χρειαστεί επικολλούνται 
με κόλλα πολυουρεθάνης. 

Το υλικό είναι 100% ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον & έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης & 
επισκευής. Επίσης είναι υδατοπερατό με άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.  

Οι διαστάσεις των πλακιδίων είναι 500mmx 500mmx 40mm. 

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN 1177:2018 ίσο με 1300mm. 
(βάρος 26,00 kg/m2 περίπου). 

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 ISO 9001:2015. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά προδιαγραφές EN 1176:2017και EN 1177:2018, σύμφωνα με 
πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες (χωματουργικά) κλπ που απαιτούνται για την κατασκευή της 
βάσης του σκυροδέματος πάχους 100mm (C16/20 οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ), πάνω στο οποίο θα 
τοποθετηθεί το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. 

 





 93 

19.ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2mm-8mm   

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση & διάστρωση, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, 
βότσαλου ποταμίσιου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ελεύθερη επιφάνεια των παιδικών χαρών 

Το βότσαλο θα έχει μέγεθος κόκκου 2mm-8mm, θα είναι στρογγυλεμένο, καθαρισμένο & απαλλαγμένο 
από οποιεσδήποτε προσμίξεις πχ λάσπη, σωματίδια αργίλου κλπ, σύμφωνα με το πρότυπου ΕΝ 1176-
1:2017, άρθρα 4.2.8, 4.2.8.5. 

Η διάστρωσή του θα γίνει σε στρώμα πάχους 100mm το ελάχιστο. 

 

20.ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0,25-4mm   

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση & διάστρωση, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, 
άμμου η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών & προστασίας από πτώση. 

Η άμμος θα έχει μέγεθος κόκκου 0,25-4mm,σύμφωνα με το ΕΝ933-1, θα είναι στρογγυλεμένη, 
καθαρισμένη & απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε προσμίξεις πχ λάσπη, σωματίδια αργίλου, οργανικές 
ουσίες κλπ. 

Η διάστρωσή της θα γίνει σε στρώμα πάχους 300mm το ελάχιστο. 

 

 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των αδρανών υλικών, θα πρέπει  να τεκμηριώνονται με την προσκόμιση 
εργαστηριακών δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις  των Ευρωπαϊκών 
περιγραφών όπως αυτές ορίζονται από τα ΕΝ.   

Ειδικότερα,  

Δειγματοληψία υλικού σύμφωνα με το ΕΝ932-01 

Κοκομετρική ανάλυση σύμφωνα με το με το ΕΝ933-1:2012 

Δοκιμή ισοδύναμου άμμου  σύμφωνα με το με το ΕΝ933-08 

Δείκτης πλαστικότητας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα όρια Atterberg 

Σε κάθε περίπτωση το υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με το  πρότυπο ΕΝ 1176-1:2017, άρθρα 4.2.8, 
4.2.8.5. 

Επίσης, πριν  τη διάστρωση της άμμου, θα πρέπει να προηγηθεί η διάστρωση του δαπέδου με 
κατάλληλο γεωύφασμα, το οποίο θα φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Η διάστρωση του 
γεωυφάσματος θα πρέπει να έχει επικάλυψη 30εκ. τουλάχιστον στις ματίσεις μεταξύ του ενός φύλλου 
με του άλλου. Επίσης το σχετικό γεωύφασμα θα πρέπει να καλύπτει και να υπερβαίνει κατά 10% την 
επιφάνεια στην οποία θα διαστρωθεί η άμμος.    

 

21.ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 300mm 

Μήκος: 400mm 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η περιοχή πληροφοριών διαστάσεων 40x30cm κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα, επάνω 
στην οποία υπάρχουν τυπωμένες οι απαραίτητες πληροφορίες βάση των οδηγιών του Προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ», δηλ. τεχνικές προδιαγραφές, χρώματα, διαστάσεις, γραμματοσειρές, λογότυπα, κλπ.  Η  
στήριξη θα γίνεται στην είσοδο της παιδικής χαράς με ειδικούς συνδέσμους.  

 

� ∆ιευκρινίσεις 
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Στις παραπάνω διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων 
ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί 
μέρους στοιχείων.  

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως. Σε 
περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού 
σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη 
αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον 
Δήμο.  

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε 
αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την 
αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης 
κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση προς τον Δήμο.  

Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή 
αποκλεισμού.  

Επιπλέον, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των 
δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά 
κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)   

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 

[], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][]          0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν 
υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει 
πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
(π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) 
www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.  

 
Επίσηµη ονοµασία:Επίσηµη ονοµασία:Επίσηµη ονοµασία:Επίσηµη ονοµασία:                      ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Α.Φ.Μ.Α.Φ.Μ.Α.Φ.Μ.Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:, εφόσον υπάρχει:, εφόσον υπάρχει:, εφόσον υπάρχει:           998792831 
∆ικτυακός τόπος (εφόσον∆ικτυακός τόπος (εφόσον∆ικτυακός τόπος (εφόσον∆ικτυακός τόπος (εφόσον    
υπάρχει): υπάρχει): υπάρχει): υπάρχει):                                        www.sitia.gr 
Πόλη: Πόλη: Πόλη: Πόλη:                                              ΣΗΤΕΙΑ 
Οδός και αριθµός:Οδός και αριθµός:Οδός και αριθµός:Οδός και αριθµός:                       Π.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 
Ταχ. κωδ.:Ταχ. κωδ.:Ταχ. κωδ.:Ταχ. κωδ.:                                      72300 
Αρµόδιος επικοινωνίας:Αρµόδιος επικοινωνίας:Αρµόδιος επικοινωνίας:Αρµόδιος επικοινωνίας:              Ε.ΞΗΡΑ∆ΑΚΗ 
Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:                                    2843340518 
φαξ: φαξ: φαξ: φαξ:                                                2843029243 
Ηλ. ταχ/µείο:Ηλ. ταχ/µείο:Ηλ. ταχ/µείο:Ηλ. ταχ/µείο:                                 xiradaki@sitia.gr 

Χώρα:Χώρα:Χώρα:Χώρα:                                            GR 
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Σύντομη περιγραφή: 

Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε δεκαπέντε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας με στόχο 
την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας ανηλίκων, 
καθώς και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με την Υ.Α. με αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ931Β'), όπως τροποποιήθηκε 
με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ2029Β') και την εγκύκλιο 44/14 του Υπ.ΕΣ., όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι 
τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών. 

 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): αρ. ΕΣΗΔΗΣ 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία:  

Οδός και αριθμός: Ταχ. κωδ.:  

Πόλη:  

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει  

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι 

 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με 
αναπηρία ή μειονεξία 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη 
στον επίσημο κατάλογο 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 

 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;  

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας Ταυτότητα της οντότητας Τύπος ταυτότητας 

Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
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Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας Ταυτότητα της οντότητας Τύπος ταυτότητας 

 

Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που 
ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Διαφθορά 





 100 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

 Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

  Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

 Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

 Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 





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

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

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

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
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έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα 
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα 
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. Ποσοστό 
υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο 
μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση γνησιότητας 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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  Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 
ποιότητας 

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν: 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

  Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Λήξη 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο 
εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους 
σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης )    

                  
 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Π. Βαρθολοµαίου 9 , Τ.Κ. 72300, Σητεία 
 
Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
 
ποσού ……………………… ευρώ υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους, σύμφωνα με την 
7399/04-10-2019 Διακήρυξη του Δήμου Σητείας για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 264.862,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με ημερομηνία 

Ηλεκτρονικής αποσφράγιση προσφορών την  01.11.2019. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την  02.06.2020. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,  
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
 
Προς: ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Διεύθυνση Φορέα: (να αναφερθεί η διεύθυνση) 
 
Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
 
για την καλή εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ,συμβατικής αξίας ………………… ευρώ  σύμφωνα με την  7399/04.10.2019 
Διακήρυξη   του Δήμου Σητείας.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 
δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 




