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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

       ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 

 

 

Κύθηρα    14 . 9 . 2018 

                         Αριθ.Πρωτ.:         3512 

 

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  

Υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό  ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

CPV 37535200-9 και συμπληρωματικό 50870000-4 

Κ.Α. 02.15.7135.03 

 

Διακήρυξη  

 

Συνοπτικού Διαγωνισμού  

για την ανάθεση σύμβασης  :  

 

«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών» 

 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής  

(του άρθρου 117 Ν.4412/16) 

 

 

Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους του διαγωνισμού που καθορίστηκαν 
από την  

324/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  ΑΔΑ: 9ΛΙ2ΩΛΨ-8ΙΠ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ  

Πόλη ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 80100 

Τηλέφωνο 2736031213 

Φαξ 2736031919 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Kythira@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Π.Πρωτοψάλτης –Κ.Στάθης 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)   και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους 
ορισμούς που δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

διεύθυνση (URL) : 

 http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm)   και στο ΚΗΜΔΗΣ . 

 β) Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ80100 

Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ……………….. 

για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»   

Αρ. Πρ. ……..  

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Κυθήρων 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 

4/10/2018 

 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες : 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2736031213 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το / ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ .  

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.15.7135.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2018   του Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών 

σε τέσσερις (4) παιδικές χαρές του Δήμου Κυθήρων, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14  και την 30681/07-8-14. 

Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της μελέτης.  Οι χώροι του 
Δήμου Κυθήρων στον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι  :  τέσσερις  (4) υφιστάμενες παιδικές  χαρές : Αγίας 
Πελαγία, Χώρα Κυθήρων, Αβλέμονα, Ποταμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.990,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.670,00€ ΦΠΑ : 14.320,80€.). 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της Μελέτης. 

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

(CPV): 37535200-9 [Εξοπλισμός παιδικής χαράς]  και συμπληρωματικού CPV: 50870000-4  [Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς] 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΑΞΙΑ  

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 5.200,00 5.200,00 

2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1 4.600,00 4.600,00 

3 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & 

ΣΚΕΠΗ ΤΕΜ. 2 2.600,00 5.200,00 

4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2Π+2Ν) ΤΕΜ. 2 1.490,00 2.980,00 

5 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ (1Π+1Ν) ΤΕΜ. 1 890,00 890,00 

6 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΕΜ. 4 420,00 1.680,00 

7 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΨΑΡΙ Ή 

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΤΕΜ. 2 650,00 1.300,00 

8 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΖΩΑΚΙ ΤΕ. 1 650,00 650,00 

9 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 6 200,00 1.200,00 

10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 8 140,00 1.120,00 
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Ηδιάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημέρες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη Μελέτη.  

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 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,  

11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 4 200,00 800,00 

12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5εκ. Τ.Μ. 308 55,00 16.940,00 

13 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7εκ. Τ.Μ. 36 70,00 2.520,00 

14 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ Μ. 72 55,00 3.960,00 

15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 3 300,00 900,00 

16 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 3 300,00 900,00 

17 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2 135,00 270,00 

18 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2 185,00 370,00 

19 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚ. 1 4.590,00 4.590,00 

20 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑΣ ΣΕ ΟΣΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΚΑΤ΄ΑΠΟΚ. 1 2.800,00 2.800,00 

  21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 ΤΕΜ. 4 200,00 800,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 59.670,00 

  ΦΠΑ 24% 14.320,80 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  73.990,80 
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

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

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

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

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.» 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 με ώρα λήξης  12:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο 
της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα (τουλάχιστον 12 ημέρες πριν τον διαγωνισμό : ) 

1. Το πλήρες κείμενο της παρούσης Διακήρυξης δημοσιεύεται στο   Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων  ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ , καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων 
(http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm).  

2. Προκήρυξη αυτής (περίληψη Διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  
Α) Τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κυθήρων και στην ιστοσελίδα του: 
(http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm)  και  
Β) Δημοσιεύεται στην εφημερίδα της έδρας του νομού: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» ,  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 
εισπράττονται πριν την πληρωμή της σύμβασης. 

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

 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη  

 η παρούσα Διακήρυξη  

 η Μελέτη 45/2018 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα μόνο ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται  με 
άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις 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). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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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 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),ζ) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Οι εγγυήσεις που δενπαρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, θα 
περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα στοιχεία:θ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η, ι) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης ια) 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. 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

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

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας1,  

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

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

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

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

2.2.2.5. 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. 

2.2.3 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 οικείο Επιμελητήριο. 

                                                           
1 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις 

συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

a. απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε εμπορικό ή επαγγελματικό Μητρώο (Επιμελητήριο) κατά τους όρους της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, όπου να βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα αυτών, το οποίο πρέπει να είναι σχετικό με το 
αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η άσκηση του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.   

β. για την  τεκμηρίωση της εμπειρίας σε συναφή αντικείμενο κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών απαιτείται 
να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου.  Να προσκομισθεί κατάλογος , στον οποίο να 
αναφέρονται οι κυριότερες σχετικές παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση είτε 
εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, για τους προμηθευτές του δημοσίου τομέα θα αναγράφεται 
η ημερομηνία παράδοσης, η ημερομηνία υποχρέωσης παράδοσης, οι ποσότητες των ειδών. Οι παραδόσεις 
αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά / πρωτόκολλο παραλαβής τα οποία έχουν 
εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

γ)Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας και επαγγελματικής ικανότητας  θα πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς. 
Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική 
κατάσταση εργαζομένων η οποία θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού και θα  φέρουν βεβαίωση ονομαστικά, από 
φορέα ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων 
παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού.  Οι βεβαιώσεις 
θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.     

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου για 
σχεδιασμό, συντήρηση και εγκατάσταση παιδικών χαρών.  

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου για 
σχεδιασμό, συντήρηση και εγκατάσταση παιδικών χαρών.  

 Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου για σχεδιασμό, 
συντήρηση και εγκατάσταση παιδικών χαρών. 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή για την 
κατασκευή οργάνων παιδικών χαρών  

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή  για την 
κατασκευή οργάνων παιδικών χαρών   

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 
1801:2008 σχετικά με την εγκατάσταση και συντήρηση παιδικών χαρών εκδοθέν στο όνομα του εγκαταστάτη 
που θα αναλάβει. 

 Αν ο εγκαταστάτης είναι διαφορετικός από τον συμμετέχοντα, θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά επί 
ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος με την οποία θα δηλώνει το όνομα του 
εγκαταστάτη (φυσικού προσώπου ή εταιρείας κλπ. 

 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού,  θα πρέπει να προσκομίζεται ακόμη και αν η 
εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και θα 
δηλώνει ότι ο ίδιος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό 
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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 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 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 Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

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 από ένα από τα παραπάνω 
πρόσωπα 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται 
στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, 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. 

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. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2: 

                                                           
2 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 (βλ. και σημείο 6.2.)  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο , 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

-Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) και το 
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης. Το πιστοποιητικό 
αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να 
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 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.  

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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, 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. 

                                                                                                                                                                                                                         
 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν 

από τους διαγωνιζόμενους.   
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση γνησίου 
υπογραφής 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 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης.  

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

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν έγγραφα που 
αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων : 

- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 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. 

- Κατάλογος , στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες σχετικές παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, 
για κάθε παράδοση είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, για τους παραλήπτες του δημοσίου 
τομέα θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, η ημερομηνία υποχρέωσης παράδοσης, οι ποσότητες των ειδών. Οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά / πρωτόκολλο παραλαβής τα 
οποία έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

- Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας και επαγγελματικής ικανότητας  θα πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς . 
Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική 
κατάσταση εργαζομένων η οποία θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού και θα  φέρουν βεβαίωση ονομαστικά, από 
φορέα ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων 
παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προκήρυξη του Διαγωνισμού.  Οι βεβαιώσεις 
θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.     

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  τα αναφερόμενα Πιστοποιητικά  στην 
παράγραφο 2.2.6 

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (αρθ. 83 ν. 4412/2016) 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 καταλληλόλητας 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 οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στην Μελέτη,  για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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  Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ: 80100 

Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
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Προσφορά του ……………….. 

για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

Αριθ. Πρωτοκόλλου Διακήρυξης :     …….. 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Κυθήρων 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 

……/………/2018 

 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει 
το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή 
επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  υποβολής του 
άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η  Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή τη ς ή που παρελήφθη 
η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και 
τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά  πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το 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, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης . 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” της Μελέτης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν3: 

1) 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 ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 

2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

-Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα 
νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή 
λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν : 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

-Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία . 

-Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους . 

3)Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, ήτοι 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή .   

4)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους, με το οποίο βεβαιώνεται το 
ειδικό επάγγελμα αυτών, το οποίο πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η άσκηση του 
κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται παρακάτω, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν και 
τα κατωτέρω: 

5) Πιστοποιητικό, εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008, σχετικά με την 
ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο. 

6). Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου για συντήρηση και 
εγκατάσταση παιδικών χαρών.  

7)Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου για συντήρηση 
και εγκατάσταση παιδικών χαρών.  

8)Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου συντήρηση και 
εγκατάσταση παιδικών χαρών.  

                                                           
3 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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9).Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή για την κατασκευή 
οργάνων παιδικών χαρών  

10)Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή  για την 
κατασκευή οργάνων παιδικών χαρών 

12) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 
σχετικά με την εγκατάσταση και συντήρηση παιδικών χαρών εκδοθέν στο όνομα του εγκαταστάτη που θα αναλάβει, 
βάσει της σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος  

13) Την υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για τον εγκαταστάτη. 

14)Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα 
στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτομα αυτά θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της 
τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων η οποία θα προσκομίζεται επί ποινή 
αποκλεισμού και θα  φέρουν βεβαίωση ονομαστικά, από φορέα ότι έχουν εκπαιδευτεί και εξετασθεί ώστε να μπορούν 
να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών με ημερομηνία έκδοσης πριν την προκήρυξη 
του Διαγωνισμού.  Οι βεβαιώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 

15)  Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου των  παιδικών χαρών από τους συμμετέχοντες, προκειμένου να λάβουν γνώση των 
ιδιαίτερων συνθηκών των 4 υφιστάμενων παιδικών χαρών στις  τοπικές κοινότητες του Δήμου Κυθήρων, η οποία 
εκδίδεται από την  Υπηρεσία του Δήμου και με ημερομηνία το αργότερο τέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. 

15) Υπεύθυνη δήλωση N. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/86), για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος των οργάνων 
παιδικών χαρών που προσφέρουν και περί της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν καθώς και το τόπο εγκατάστασης της ως εξής: 

α) Εφόσον οι ίδιοι κατασκευάζουν το τελικό προϊόν (αφορά τα όργανα παιδικής χαράς), την επιχειρηματική μονάδα 
στην οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της 

β) Όταν δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν (όργανα παιδικής χαράς) σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 
στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 
και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται δήλωση της επιχείρησης ή του νόμιμου αντιπροσώπου 
της στην Ελλάδα, για την επιχείρηση και τον τόπο που θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και ότι έχει 
αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την δήλωση. 

16) Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε 
παράδοση του παραλήπτη είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο 
αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, πρωτόκολλα παραλαβής  τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και 
εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά. 

17) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα,  με την οποία να δηλώνει πως αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
τοποθέτησης των υλικών θα παραδώσει στο Δήμο τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης 
(αφορά τα όργανα παιδικής χαράς). Δήλωση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του 
αναδόχου, για δύο (2) χρόνια. Η οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια και επιδιόρθωση βλαβών, που δεν οφείλονται σε κακή 
χρήση ή βανδαλισμό, θα καλύπτονται δωρεάν από τον ανάδοχο, για όλο το αναφερόμενο χρονικό διάστημα της 
εγγύησης. Δήλωση για την διασφάλιση κάλυψης ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια. 

18) Εγγυήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της για τα προς προμήθεια είδη, 
για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης δε 
μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών. Στην εγγύηση δεν θα περιλαμβάνονται βλάβες και φθορές που 
προέρχονται αποδεδειγμένα από βανδαλισμούς και δολιοφθορές. 

10)  Περιγραφή, εικόνα  για όλα τα προς προμήθεια είδη.  
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν στην ΤΕΥΔ 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή). Οι 
προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις στην Διακήρυξη για το σύνολο των ποσοτήτων.  

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ  0,6 %. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στη Μελέτη και στη παρ. 1.3 της παρούσας.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 90 ημερών από την 
επόμενη της διενέργειας του . 

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. 

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 προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας,  
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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. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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





21 
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, 
σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του 
άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής 
αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο 
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους 
φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

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 αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων των 
κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον 
αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

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

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την 
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

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

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου4 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.3 -2.2.6  αυτής. 

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λάβουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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  

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 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας,  

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 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.. 

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

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

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 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 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

α) μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της προμήθειας , εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που 
παρελήφθη οριστικά. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (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. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %. 

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο .6.2. 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, 

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

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 120 ημερών , σύμφωνα με τα 
έγγραφα της Σύμβασης. Η παραλαβή θα γίνεται επί τόπου του έργου από τα εντεταλμένα όργανα. Μπορεί να γίνεται 
τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και  θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/165  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 
νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικός έλεγχος . 

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

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

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 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’ έφεση 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. 

                                                           
5 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για 
όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες”  
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Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

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

6.2.2.. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε χρόνο 

όχι μεγαλύτερο των 120 ημερών , σύμφωνα με τα έγγραφα της Σύμβασης. (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σύμβαση) 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.6 

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

Δεν υπάρχουν 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται 
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Πίνακας δειγμάτων που οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό – 
το αργότερο μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.  Προσφορές για είδη των 
οποίων δεν θα κατατεθούν τα παρακάτω δείγματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
Η απόδειξη κατάθεσης/αποστολής του δείγματος (δελτίο αποστολής), πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ.  
Απαιτούμενα δείγματα:  

                                                           
6 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει 

καταργηθεί. 
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α/α 1  ΑΡΘΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 7&8:    Τμήμα HPL πάχους τουλάχιστον 13mm 
α/α2 ΑΡΘΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 7&8:    Δείγμα πολυαμιδικού συνδέσμου ασφαλείας ελατηρίων.  
 
Τα δείγματα θα παραδοθούν στον Δήμο Κυθήρων (δ/νση ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ , ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ80100 ΚΥΘΗΡΑ , 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΠΡ. …..) και αξιολογούνται 
κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία.. 
 
  Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 
α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν 
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από 
σχετικό αίτημά τους. 
β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, 
κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή 
παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από 
σχετικό αίτημά τους. 
  
Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν 
καταβάλλεται. 

 

 

 

 

                              Ο Δήμαρχος 

 

 

                                 Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

–Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους 

ορισμούς που δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

Οργανωτική δομή της Α.Α.: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ Βαθμού) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση 
(Υποτομέας ΟΤΑ). 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές . 

Η παρούσα προμήθεια αφορά 4 υφιστάμενες παιδικές χαρές στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Κυθήρων. (Αγία 
Πελαγία, Χώρα Κυθήρων, Αβλέμονα και Ποταμό 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α: Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κυθήρων, με 
στόχο τη βελτίωση,  αναβάθμιση των 4 παιδικών χαρών σύμφωνα με την 28492/11-02-2009 Απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-2014  και ισχύει έως σήμερα.  

Οι παρεμβάσεις που γίνονται ανά χώρο περιγράφονται αναφέρονται στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018, υπό τον κ.α. : 02.15.7135.03 

Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης έχει πραγματοποιηθεί με την αρ. 108/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κυθήρων. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την αρ. 45/2018 μελέτη. 

Αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ το αρ… 18REQ003000912 πρωτογενές αίτημα. 

Η έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας πραγματοποιήθηκε με την αρ. 136/1363/20.4.2018 απόφαση του Δημάρχου. 

Δεν θα υπάρξει υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα επειδή τα υλικά και τα παιχνίδια της προμήθειας είναι κοινά 
για όλους τους προμηθευτές στο χώρο των παιδικών χαρών  και προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία των 
παιχνιδιών και των χώρων ,αλλά και να επιτευχθεί η οικονομικότερη τιμή προσφοράς λόγω ποσοτήτων . 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών.  Οι παρεμβάσεις που γίνονται 
ανά χώρο περιγράφονται αναφέρονται στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης. 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Για τα όργανα παιδικής χαράς : Πιστοποιητικό, εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 
1176:2008, σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο (αφορά τα 
όργανα παιδικής χαράς και όχι τον λοιπό εξοπλισμό όπως κάδοι, παγκάκια, περιφράξεις κλπ) και κατά τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της Σύμβασης.  

Απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Μελέτη. 
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Απαιτούμενα δείγματα:  

α/α 1 .ΑΡΘΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 7&8: Τμήμα HPL πάχους τουλάχιστον 13mm 
α/α2 ΑΡΘΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 7&8: Δείγμα πολυαμιδικού συνδέσμου ασφαλείας ελατηρίων.  

 

Μεθοδολογία υλοποίησης: Προμήθεια και εγκατάσταση.  

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (120) ημέρες. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : επί τόπου του έργου σε 4 παιδικές χαρές του Δήμου Κυθήρων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης: 

Η παραλαβή των ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά. Έπειτα από την πραγματοποίηση του απαιτούμενου 
μακροσκοπικού ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη (δεν αποτελούν κριτήριο ανάθεσης υπό βαθμολόγηση), σύμφωνα με τα έγγραφα της 
σύμβασης  

Εγγύηση δύο (2) χρόνια. Παροχή ανταλλακτικών όπως ορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης.  

Παρατάσεις  : Η Α.Α. έχει δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης. Υπάρχει η 
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, έπειτα από την υποβολή σχετικού 
τεκμηριωμένου αιτήματος του αναδόχου. Η παράταση εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τροποποίηση Σύμβασης :  Δεν προβλέπεται η τροποποίηση των όρων της σύμβασης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση : Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από πόρους του Δήμου 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  59.670,00€ 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο προσφοράς. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.990,80€ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

Αρ. Μελέτης: 45/2018 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

      5.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2018  

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα Μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων σε τέσσερις (4) παιδικές χαρές του Δήμου 

Κυθήρων, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την 27934/11-7-14 και την 30681/07-8-14. 

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

931/Β/2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη 

λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και  η  διαδικασία αδειοδότησης 

και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών 

Αποφάσεων, απαιτείται η συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων  ή  προδιαγραφών  

ασφαλείας  από  αναγνωρισμένους  φορείς  του  άρθρου  11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες  Αρχές). 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Κυθήρων στην προσπάθεια   για την προσαρμογή των παιδικών χαρών    του 

στις παραπάνω απαιτήσεις, συντάσσει αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη αρχικού προϋπολογισμού 73.990,80€ 

με Φ.Π.Α. 24%. 

Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών  αναφέρονται  στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»  της μελέτης. Οι  

χώροι του Δήμου Κυθήρων στον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι : 

- Η παιδική χαρά Αγίας Πελαγίας του Δήμου Κυθήρων 
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- Η παιδική χαρά Χώρας του Δήμου Κυθήρων 

- Η παιδική χαρά Αβλέμονα του Δήμου Κυθήρων 

 
 

 
- Η παιδική χαρά Ποταμού του Δήμου Κυθήρων 
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Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές  των  ειδών  και τους 

όρους της διακήρυξης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της Μελέτης.  

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλείας ΕΝ1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και ισχύει. 

Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες 

ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη 

προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών.  

Η Μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού στις επιλεγμένες υφιστάμενες 

παιδικές χαρές καθώς και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους,  όλους  τους  φόρους, 

τέλη κρατήσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση. 

Για την ανάθεση της προμήθειας απαιτείται ο ανάδοχος να  είναι  πιστοποιημένος  από  διαπιστευμένο φορέα 

κατά ISO 9001:2008 για σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε Υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και 

συντήρησης παιδικών χαρών, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και Σύστημα 

Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. 

Η τιμολόγηση / πληρωμή θα γίνει τμηματικά με το πέρας της τμηματικής προμήθειας και τοποθέτησης και την 

παράδοση στον Δήμο του Τιμολογίου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Δήμο Κυθήρων. 

 
Πειραιάς …… / …….  /2018  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 
 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

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

να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην 

χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

Ο  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  προσκομίσει,  για  τα  όργανα  παιδικής  χαράς,  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με τις 

απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ  1176,  όπως  ορίζεται  και  από  το  άρθρο  5,  παρ.2 της 

Υ.Α. 28492-28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α 27934/11-07-

2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) και προβλέπεται στην παρ. 6.1.2 §η) του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην  

περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος  έχει  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  ασφαλείας άλλων προτύπων η 

προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-

05-2009), όπως συμπληρώθηκε και  τροποποιήθηκε  με  τις  ανωτέρω  Υ.Α και ισχύει. 

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

ετοίμου προς χρήση, η συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, η αποξήλωση και άρση επικίνδυνων στοιχείων 

και η εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται έτσι ώστε η παιδική χαρά να ελεγχθεί από διαπιστευμένο 

φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α. και να 

πιστοποιηθεί. 

Αποκλίσεις: 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές  

Προδιαγραφές,  με τις  ηλικιακές  ομάδες  στις  οποίες  απευθύνονται και  με τα  υλικά  κατασκευής επί  ποινή  

αποκλεισμού.  Οι  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  που  δίνονται  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές   είναι ενδεικτικές  

και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +/- 15%. Δεν επιτρέπεται αύξηση στο ύψος πτώσης  των οργάνων 

παιδικής χαράς, μείωση στις διαστάσεις χώρου ασφαλείας και  τα  ελάχιστα  πάχη  ή  διάμετροι.  

 
1) ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 4,35μ., πλάτος 2,75μ., ύψος 2,30μ., απαιτούμενος  χώρος  ασφαλείας 

7,85χ5,75μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,60μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 
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 Δύο (2) τετράγωνες πλατφόρμες με σκεπή, 

 Δύο (2) τετράγωνες πλατφόρμες χωρίς σκεπή, 

 Δύο (2) κεκλιμένες γέφυρες, 

 Μία (1) γέφυρα, 

 Ένα (1) τούνελ από πολυαιθυλένιο, 

 Ένα (1) καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι, 

 Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή 

Οι δύο πλατφόρμες με σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης τους. 

Αποτελούνται από : 

Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

Μία (1)  πλατφόρμα που αποτελείται από ένα  τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς  διατομής 100Χ100mm  και 

ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 

Ένα (1) σκέπαστρο που αποτελείται από δύο-τέσσερα κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό κλίση 

μεταξύ τους. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης . 

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

Οι δύο πλατφόρμες χωρίς σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης  τους. 

Αποτελούνται από : 

Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

Μία (1)  πλατφόρμα που αποτελείται από ένα  τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς  διατομής 100Χ100mm  και 

ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης ή πάνελ δραστηριοτήτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

Κεκλιμένες γέφυρες 

Οι κεκλιμένες γέφυρες είναι όμοιες και τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Ενώνουν  τις πλατφόρμες  με 

σκεπή με τις ασκεπείς με υψομετρική διαφορά περίπου 300mm, χρησιμοποιώντας τα υποστυλώματα  τους για 

στήριξη. Αποτελούνται από : 

Έναν (1) ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητική επιφάνεια, 

Δύο (2) μεταλλικά πλαίσια με κατακόρυφα κάγκελα από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26mm Γέφυρα 

Η γέφυρα ενώνει τις δύο πλατφόρμες και στηρίζεται στα ενδιάμεσα υποστυλώματα τους. Αποτελείται από τρία 

μεταλλικά πλαίσια σχήματος Π στο οποίο αναρτάται πλατφόρμα  από  κόντρα  πλακέ  με  αντιολισθητική 

επιφάνεια. 

Τούνελ από πολυαιθυλένιο Φ60 

Το τούνελ ενώνει τις δύο πλατφόρμες με σκεπή και στηρίζεται στα υποστυλώματα τους. Αποτελείται από 

έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε ελεύθερες  πλευρές πλατφόρμας  

με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης στα οποία αναρτάται με 
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εργοστασιακά κατασκευασμένο μεταλλικό πλαίσιο από λαμαρίνα που  βιδώνει  πάνω  στο  κόντρα  πλακέ και 

σφίγγει το τούνελ. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά 

και λείος εσωτερικά . 

Καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι Το 

μπαλκόνι αποτελείται από : 

Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26mm, 

Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,  

Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26mm και κατακόρυφα κάγκελα 

σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26 

Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας με σκεπή. 

Ανοξείδωτη τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης 

κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. 

Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα  πλακέ  θαλάσσης . 

Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με διακοσμητικά και 

προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο  ΕΝ  1176:2008.  Το  όργανο 

συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για  την τοποθέτηση  και συντήρηση  του  (σχέδια με  τις 

διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 
2)ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 4,00μ., πλάτος 3,90μ., ύψος 3,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,10χ7,85μ. (41,00τ.μ.), μέγιστο ύψος πτώσης 2,10μ., ηλικιακή ομάδα + 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

-Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή, 

-Μία (1) πλαστική τσουλήθρα, 

-Μία (1) σκάλα αναρρίχησης 

-Μία (1) οριζόντια κλίμακα 

-Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή Η 

πλατφόρμα αποτελείται από: 

-Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

-Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα  τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς  διατομής  100Χ100mm και 

ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,  
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-Μία (1) σκεπή, κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Πλαστική τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς μεταβολές κλίσης κατά μήκος της  ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζεται με  τη 

μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται 

από χαμηλής πυκνότητας  πολυαιθυλένιο  με  προσθήκη  υλικών  που  παρέχουν  προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει προστατευτική εγκάρσια 

μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Σκάλα αναρρίχησης. 

Η σκάλα αποτελείται από : 

-Δύο (2) κουπαστές 100Χ45mm. 

-Έξι (6) ξύλινα σκαλοπάτια 140Χ45mm 

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις 

μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια.  

Οριζόντια κλίμακα 

Η οριζόντια κλίμακα κατασκευάζεται από δύο παράλληλες ξύλινες επικολλητές  δοκούς 100Χ100mm που 

ενώνονται μεταξύ τους με οχτώ σιδηροσωλήνες Φ26mm. Στηρίζεται σε δύο κάθετες κλίμακες που 

αποτελούνται από δύο παράλληλες ξύλινες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ  τους  με 

τρεις σιδηροσωλήνες 

Φ26mm και χρησιμοποιούνται ως σκαλοπάτια και προσαρμόζεται στη μία πλευρά του πύργου. Στις δύο 

εισόδους της τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.  

Πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά 

Το πλέγμα αναρρίχησης σταθεροποιείται στο πλαίσιο που σχηματίζουν οι κάθετες δύο κατακόρυφες 

επικολλητές κολώνες 100Χ100mm με τη μία οριζόντια δοκό της οριζόντιας κλίμακας. Αποτελείται από σχοινιά 

πολυπροπυλενίου που διασταυρώνονται σχηματίζοντας τετράγωνα.  

-Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.  

-Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για  την τοποθέτηση και συντήρηση  του  (σχέδια  με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

-Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 

3)ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΣΚΕΠΗ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 4,00μ., πλάτος 1,00μ., ύψος 3,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,50χ4,00μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,30μ., ηλικιακή ομάδα + 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη πλατφόρμα με σκεπή, 
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 Μία (1) σκάλα ανάβασης, 

 Μία (1) πλαστική τσουλήθρα. 

Περιγραφή 

Η πλατφόρμα στηρίζεται σε τέσσερις επικολλητές κολώνες 100Χ100mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό 

πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο μέσο του οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Η σκεπή της πλατφόρμας είναι δίρριχτη ή τετράριχτη και 

κατασκευάζεται από δύο ή τέσσερα κομμάτια κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό γωνία στο πάνω 

μέρος των κολώνων. Στην μία πλευρά της πλατφόρμας  προσαρμόζεται  η  σκάλα  ανάβασης με πέντε ξύλινα 

σκαλοπάτια 140Χ45mm και δύο κουπαστές 100Χ45mm. Στην απέναντι πλευρά της πλατφόρμας τοποθετείται η 

ευθεία, κυματοειδής τσουλήθρα από πολυαιθυλένιο. Η ζώνη εισόδου έχει δύο πλαϊνά προστατευτικά από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης και μία οριζόντια μπάρα εισόδου από σιδηροσωλήνα Φ26mm. Στις δύο ελεύθερες 

επιφάνειες της πλατφόρμας τοποθετούνται φράγματα από κόντρα πλακέ ή ξυλοδοκούς για την προστασία των 

χρηστών από πτώσεις. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 
4) ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2ΠΑΙΔΩΝ & 2ΝΗΠΙΩΝ) 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 6,70μ., πλάτος 1,60μ., ύψος 2,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,20χ6,70μ. (48,24τ.μ.), μέγιστο ύψος πτώσης 1,15μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5  ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 

 Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα, 

 Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες και δύο (2) καθίσματα νηπίων 

Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ90mm. Στηρίζεται σε 

6ξύλινα υποστυλώματα 100Χ100 mm . Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις αναρτώνται οχτώ 

(8) κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων ασφαλείας με 

αλυσίδα προστασίας. Τα καθίσματα έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 435Χ220Χ258 mm και 440x180x40mm 

αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο και αναρτώνται από 

τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων διατομής τουλάχιστον 6mm . 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176 :2008. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
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Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 
5) ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ (1ΠΑΙΔΩΝ & 1ΝΗΠΙΩΝ) 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 3,00μ., πλάτος 1,60μ., ύψος 2,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,20χ3,00μ. (21,60τ.μ.), μέγιστο ύψος πτώσης 1,15μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5  ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 

 Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα, 

 Ένα κάθισμα παίδων και ένα νηπίων με αλυσίδες 

Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ90mm. Στηρίζεται σε 4 ξύλινα 

υποστυλώματα 100 x100mm και συνδέεται με τη χρήση συνδετικών μεταλλικών γωνιών στήριξης. Στο κάτω 

μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις στερεώνονται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα που 

αποτελούνται επίσης, από ένα δεύτερο τεμάχιο που στερεώνεται στη βάση με πείρο και φέρει  εσωτερικά 

ρουλεμάν και είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 

440χ180x40mm και 435Χ220Χ258 mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 

αλουμίνιο και αναρτώνται από τα κουζινέτα με  τη  χρήση  ζεύγους  γαλβανισμένων  αλυσίδων διατομής 6mm. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.  

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 
6) ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 2,50μ., πλάτος 0,50μ., ύψος 0,80μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 4,50χ2,50μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,00μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη δοκός 

 Δύο (2) καθίσματα από αντιολισθητικό υλικό 

 Δύο (2) ανοξείδωτα χερούλια 

 Ένα (1) ανοξείδωτο μηχανισμό ταλάντωσης 

Τεχνική περιγραφή 
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Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας 

τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω 

από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους τουλάχιστον 20mm με ημικυκλική μορφή για την 

απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε  κάθισμα  τοποθετείται  μία  χειρολαβή  κατασκευασμένη από 

ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα Φ26mm. Η  βάση  ταλάντωσης  αποτελείται  από  2 ξύλινες επικολλητές δοκούς 

διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με έναν ειδικό ανοξείδωτο μηχανισμό ταλάντωσης 

που πακτώνεται και στο έδαφος. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.  

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 
7) ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ , ΨΑΡΙ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 0,82μ., πλάτος 0,30μ., ύψος 0,85μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 3,20χ2,30μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,52μ., ηλικιακή ομάδα από 2 ετών.  

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

 1 βάση πάκτωσης 

 1 ελατήριο ταλάντωσης 

 1 καθιστικό 

 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ , ΨΑΡΙ ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 

 2 χειρολαβές 

 2 ποδολαβές 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 

microns. 

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους τουλάχιστον 12,5mm 

Μορφή   Ιππόκαμπος,   Ψάρι   ή   παρεμφερές:   κατασκευασμένη   από   HPL   πάχους   τουλάχιστον   13mm 

Χειρολαβές  και   οι   ποδολαβές:   κατασκευασμένες   από   εξαιρετικά   σταθερό   πολυαμιδίου   πλαστικό Η 

ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς 

πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής  και 

εξαιρετική ασφάλεια. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, 

αντιβανδαλικά καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 
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-Δείγμα πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων, HPL πάχους τουλάχιστον 13mm 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008, 

 

8) ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΖΩΑΚΙ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 0,84μ., πλάτος 0,30μ., ύψος 0,77μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 3,20χ2,30μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,52μ., ηλικιακή ομάδα από 2 ετών.  

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

 1 βάση πάκτωσης 

 1 ελατήριο ταλάντωσης 

 1 καθιστικό 

 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ σε μορφή σκυλάκι ή άλλο ζωάκι 

 2 χειρολαβές 

 2 ποδολαβές 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 

microns. 

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm έως 15mm Μορφή    

Ζωάκι:    κατασκευασμένη    από     HPL     πάχους     13mm     έως     15mm Χειρολαβές και οι 

ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό 

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς 

πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής  και 

εξαιρετική ασφάλεια. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, 

αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή  

κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,  στερεά 

πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού 

ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και 

κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε 

κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του 

κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

- Δείγμα πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων, HPL πάχους 13mm έως 15mm 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 
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 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 

 

 
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008, 

 

 
9) ΠΑΓΚΑΚΙ 

Το παγκάκι αποτελείται από : 

 Δύο (2) βάσεις στήριξης 

 Πέντε (5) ξύλινες δοκούς 

Ενδεικτική Περιγραφή: 

Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο βάσεις από σιδηροδοκό UPN 50χ25mm διαμορφωμένο σε σχήμα Γ. 

Η κάθε βάση εδράζεται σε δύο πόδια από κοιλοδοκό 50χ50χ2,5 mm τοποθετημένα κάθετα 

στη μεταλλική βάση. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται πέντε ξύλα, τρία για κάθισμα και δύο για πλάτη, από 

Αλπικό ξύλο πεύκου. Μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε στέρεη βάση με μεταλλικά βύσματα ή εγκιβωτισθούν οι 

βάσεις του σε σκυρόδεμα. 

Η μεταλλική βάση είναι ασταρωμένη και βαμμένη και τα ξύλινα μέρη είναι εμποτισμένα με βερνίκια υψηλής 

αντοχής. 

 
10) ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Κάδος απορριμμάτων ύψους 70εκ και διαμέτρου 45εκ. 

Μεταλλικό πλαίσιο βαριάς κατασκευής με 3 βάσεις στήριξης στο έδαφος. Επένδυση από ξυλεία αρκτικού 

τύπου με επίστρωση ειδικού βερνικιού. Εσωτερικός κάδος με χερούλια και διάτρητο πάτο, χωρητικότητας 50 

λίτρων 

 
11) ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η πινακίδα αποτελείται από δύο δοκούς 60χ60χ2mm οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο έδαφος και δύο οριζόντιους 

ίδιου πάχους και διατομής. Οι δοκοί σχηματίζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται πινακίδα 

κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 3mm και  διαστάσεων  62χ83. Το συνολικό  ύψος από  την επιφάνεια 

του εδάφους είναι 2,20m και το συνολικό πλάτος 92cm. 

Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ   

Protective   Overlay   Film).   Η   μεμβράνη   αυτή   θα   επιτρέπει   τον   καθαρισμό   των   πινακίδων   από 

μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ., με την χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην 

αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της μεταξοτυπίας του υποστρώματος. 

Οι πινακίδες θα είναι χρωματισμένες με αντισκωριακό αστάρι και σιλικονούχο χρώμα σε ανθρακί ή κυπαρισσί 

απόχρωση. Θα είναι τυπωμένες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική απόφαση 27934:2014 

για μία παιδική χαρά. Οι πληροφορίες θα είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Είναι τυπωμένες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική απόφαση 27934:2014 για μία 

παιδική χαρά. Πιο συγκεκριμένα αναγράφει: 

 Τις ηλικιακές ομάδες των παίδων 
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 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 

 Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία  

 Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 

 

 
12) ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5ΕΚ. 

Διαστάσεις: μήκος 0,50μ., πλάτος 0,50μ., πάχος 0,05μ.  

Ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα 

πολυουρεθάνης. Η πάνω επιφάνεια είναι λεία & η κάτω έχει κυματοειδή μορφή εξασφαλίζοντας σταθερή 

πρόσφυση & αποστράγγιση. Οι πλάκες  ενώνονται  μεταξύ  τους  με  πλαστικούς  πύρους  λευκού  χρώματος. 

Τα βασικά χρώματα του δαπέδου θα είναι κόκκινο και πράσινο και η τελική επιλογή θα  γίνει  από την αρμόδια  

υπηρεσία. 

Τα δάπεδα έχουν πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1(08), ΕΛΟΤ ΕΝ1177(08), καθώς και ΕΝ71.3 Πιστοποίηση 

κατασκευαστή ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 

 
13) ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7ΕΚ. 

Διαστάσεις: μήκος 0,50μ., πλάτος 0,50μ., πάχος 0,070μ.  

Ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα 

πολυουρεθάνης. Η πάνω επιφάνεια είναι λεία & η κάτω έχει κυματοειδή μορφή (τάκους) εξασφαλίζοντας 

σταθερή πρόσφυση & αποστράγγιση. Οι πλάκες ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικούς πύρους λευκού 

χρώματος. Τα βασικά χρώματα του δαπέδου θα είναι κόκκινο. Η τελική επιλογή θα γίνει από την αρμόδια 

υπηρεσία. 

Τα δάπεδα έχουν πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1(08), ΕΛΟΤ ΕΝ1177(08), καθώς και ΕΝ71-3 Πιστοποίηση 

κατασκευαστή ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 

 
14)ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκου 80χ80mm ανά 3,0 m. Θα στερεώνονται στα  

κράσπεδα και στους πέτρινους διαμορφωμένους μαντρότοιχους σε βάσεις. 

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο δοκό 30χ30χ1 316 (INOX) ενώ τα κάθετα κυγκλιδώματα θα 

κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 εκατοστών μήκους 95 εκατοστών. Τα διάκενα 

μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 6 εκατοστά. 

Χαρακτηριστικά υλικών: 

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από ανοξείδωτους δοκούς ελάχιστου πάχους  1,0mm. 

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη) και θα ακολουθούν το πρότυπο 

ΕΝ351. Θα εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία  θα 

είναι 10-15%. Τα χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα 

και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ927-2. Όλοι οι 

μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά 

μη τοξικά. Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένες, με παξιμάδι  ασφαλείας. 





42 
 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα  ποιότητας ISO9001:2008 

καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. 

 

 
 

15)ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Η πόρτα περίφραξης θα ακολουθεί την ίδιο τρόπο κατασκευής με την περίφραξη. Οι  μεντεσέδες και οι σύρτες 

θα είναι ανοξείδωτοι. 

 
16)ΒΡΥΣΗ 

Βρύση χαλύβδινη, ο κορμός της οποίας είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με στρογγυλεμένες και 

λειασμένες γωνίες ύψους 1μ. περίπου και βάσης 16εκ.Χ16εκ. περίπου. Πάνω στον κορμό και σε απόσταση 

περίπου 75 εκ. από το έδαφος υπάρχει μπουτόν ορειχάλκινο παροχής του νερού. Επίσης η βρύση θα έχει 

σχάρα για την αποστράγγιση του νερού. 

 
17)ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ 

Το κάθισμα κούνιας παίδων θα αποτελείται από:  

 Ένα κάθισμα παίδων 

 Δύο αλυσίδες ανάρτησης 

 Δύο μέσα διάταξης αιώρησης (κουζινέτα) 

Το κάθισμα κούνιας παίδων θα αποτελέιται από κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια,  ανθεκτικό  σε  φθορά 

από χημικές ουσίες, με σταθεροποιητές, ώστε να  υπάρχει αντίσταση  σε υπεριώδεις ακτινοβολίες   και να 

παρέχεται αντιστατική προστασία. Ενδεικτικές διαστάσεις 400Χ180Χ45mm. Υλικό: κάθισμα από λάμα 

αλουμινίου με περίβλημα από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στην  χρήση. 

Τα καθίσματα παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά  ΕΝ1176:2008. 

Οι αλυσίδες ανάρτησης θα είναι αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ θα απολήγουν στα καθίσματα, με 

άνοιγμα κρίκου < 8mm, κατά ΕΝ1176. 

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται     με ειδική 

διάταξη. Η ειδική διάταξη θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το 

ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο ενδεικτικής διατομής Φ17mm. Από την ειδική διάταξη θα 

ξεκινούν αλυσίδες. 

Το κάθισμα κούνιας είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ1176:2008.  

 

 
18)ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ 

Το κάθισμα κούνιας νηπίων θα αποτελείται από: 

 Ένα κάθισμα νηπίων 

 Δύο αλυσίδες ανάρτησης 

 Δύο μέσα διάταξης αιώρησης (κουζινέτα) 

Το κάθισμα νηπίων θα αποτελείται από κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια, θα  είναι  ανθεκτικό  σε  φθορά 

από χημικές ουσίες, με σταθεροποιητές, ώστε να  υπάρχει αντίσταση  σε υπεριώδεις ακτινοβολίες   και  να 

παρέχεται αντιστατική προστασία. Τα καθίσματα θα φέρουν κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή 





42 
 

πτώσεων. Υλικό: κάθισμα με πυρήνα από λάμα αλουμινίου με περίβλημα από καουτσούκ, περιμετρικός 

κλωβός πλαστικός. 

Τα καθίσματα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ1176:2008.  

Οι αλυσίδες ανάρτησης θα είναι αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ θα απολήγουν στα καθίσματα, με 

άνοιγμα κρίκου < 8mm, κατά ΕΝ1176. 

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται      με ειδική 

διάταξη. Η ειδική διάταξη θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται 

το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο ενδεικτικής διατομής Φ17mm. Από την ειδική διάταξη θα 

ξεκινούν αλυσίδες. 

Το κάθισμα κούνιας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και  κατασκευασμένο  σύμφωνα  με  τα πρότυπα 

ΕΝ1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

Το κάθισμα κούνιας είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ1176:2008  

 
 
19)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η συντήρηση και η επισκευή οργάνων και του εξοπλισμού θα περιλαμβάνει την επισκευή συγκεκριμένων 

ευρημάτων ανά όργανο με χρήση μικροϋλικών . 

Θα περιλαμβάνονται προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση της επίδοσης και του επιπέδου ασφαλείας του εξοπλισμού 

και των επιφανειών. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:  

- Λίπανση / γρασάρισμα αρθρώσεων 

- Στοιχεία των κατασκευών για φθορές και εσφαλμένη συναρμολόγηση 

- Σύνδεσμοι και ενώσεις των εξοπλισμών και σφίξιμο συνδέσμων αυτών όπου  απαιτείται 

- Καθαρισμό των επιφανειών τους και απομάκρυνση κάθε προεξέχοντος  αντικείμενου 

- Έλεγχος των σταθερών στοιχείων των οργάνων 

Επεξεργασία και βαφή των επιφανειών. 

Ξύλινες επιφάνειες : 

- Αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων με καινούργια. 

- Τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιειούς,  καθαρού 

μέρους του ξύλου, με το τυχόν απαιτούμενο ψιλοστοκάρισμα. Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με 

μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς 

(παράσιτα, μύκητες, κλπ). Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ), ή με 

χρώμα νερού. 

Σιδηρές επιφάνειες : 

- Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες με την απαιτούμενη προετοιμασία της 

επιφανείας. Χρωματισμοί των σιδηρών επιφανειών. 

- Αντικατάσταση δοκοθήκης όπου απαιτείται κατασκευασμένη από μέταλλο γαλβανιζέ εν θερμώ, σε 

διαστάσεις κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση). 

- Στερέωση και στήριξη του οργάνου (με χρήση μικροϋλικών, όπως βίδες, παξιμάδια  κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (π.χ. 

βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, κ.λ.π.). 
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Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα 

είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα είτε ανοξείδωτα.  

 

 
 

20) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΡΑΜΠΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

Στις παιδικές χαρές του Δήμου Κυθήρων υπάρχουν παλαιά, ακατάλληλα όργανα, τα οποία θα 

αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία και θα διαχειριστούν σύμφωνα 

με την εγχώρια νομοθεσία. 

Θα ακολουθήσει η εξυγίανση του εδάφους και η προετοιμασία του για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού.  

 
21)ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

Ο έλεγχος των παιδικών χαρών θα γίνει από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου, όπως  ορίζεται  στο άρθρο 11  της 

υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α. και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, 

της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των  αποστάσεων  ασφαλείας,  της  επιφάνειας πρόσκρουσης 

καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα. 

 

 

 
 

Πειραιάς ……… / ………  /2018 Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 
 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

Πειραιάς ……….. / …….. / 2018 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

 

 

3. Τ Ι Μ Ο Λ ΟΓ Ι Ο 
 

 

Άρθρο 1:ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 4,35μ., πλάτος 2,75μ., ύψος 2,30μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,85χ5,75μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,60μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5  ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Δύο (2) τετράγωνες πλατφόρμες με σκεπή, 

 Δύο (2) τετράγωνες πλατφόρμες χωρίς σκεπή, 

 Δύο (2) κεκλιμένες γέφυρες, 

 Μία (1) γέφυρα, 

 Ένα (1) τούνελ από πολυαιθυλένιο, 

 Ένα (1) καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι, 

 Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή 

Οι δύο πλατφόρμες με σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης τους. 

Αποτελούνται από : 

Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

Μία (1)  πλατφόρμα που αποτελείται από ένα  τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς   διατομής 100Χ100mm  και 

ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 

Ένα (1) σκέπαστρο που αποτελείται από δύο-τέσσερα κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό κλίση 

μεταξύ τους. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης . 

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή 

Οι δύο πλατφόρμες χωρίς σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης  τους. 

Αποτελούνται από : 

Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

Μία (1)  πλατφόρμα που αποτελείται από ένα  τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς  διατομής 100Χ100mm  και 

ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 





42 
 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης ή πάνελ δραστηριοτήτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

Κεκλιμένες γέφυρες 

Οι κεκλιμένες γέφυρες είναι όμοιες και τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Ενώνουν  τις πλατφόρμες  με 

σκεπή με τις ασκεπείς με υψομετρική διαφορά περίπου 300mm, χρησιμοποιώντας τα υποστυλώματα  τους για 

στήριξη. Αποτελούνται από : 

Έναν (1) ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητική επιφάνεια, 

Δύο (2) μεταλλικά πλαίσια με κατακόρυφα κάγκελα από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26mm Γέφυρα 

Η γέφυρα ενώνει τις δύο πλατφόρμες και στηρίζεται στα ενδιάμεσα υποστυλώματα τους. Αποτελείται από τρία 

μεταλλικά πλαίσια σχήματος Π στο οποίο αναρτάται πλατφόρμα  από  κόντρα  πλακέ  με  αντιολισθητική 

επιφάνεια. 

Τούνελ από πολυαιθυλένιο Φ60 

Το τούνελ ενώνει τις δύο πλατφόρμες με σκεπή και στηρίζεται στα υποστυλώματα τους. Αποτελείται από έναν 

σωλήνα διπλού δομημένου  τοιχώματος  ο  οποίος  προσαρμόζεται  σε  ελεύθερες  πλευρές  πλατφόρμας με τη 

χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ  θαλάσσης  στα  οποία  αναρτάται  με  εργοστασιακά κατασκευασμένο 

μεταλλικό πλαίσιο από λαμαρίνα που  βιδώνει  πάνω  στο  κόντρα  πλακέ και σφίγγει το τούνελ. 

Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά  . 

Καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι Το 

μπαλκόνι αποτελείται από : 

Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26mm, 

Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,  

Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26mm και κατακόρυφα κάγκελα σιδηροσωλήνα 

τουλάχιστον Φ26 

Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας με σκεπή. 

Ανοξείδωτη τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης 

κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. 

Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα  πλακέ  θαλάσσης . 

Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με διακοσμητικά και 

προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα τουλάχιστον Φ26. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο  ΕΝ  1176:2008.  Το  όργανο 

συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για  την τοποθέτηση  και συντήρηση  του  (σχέδια με  τις 

διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
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o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Πέντε χιλιάδες διακόσια Ευρώ 

Τιμή: 5.200,00€/ τεμάχιο 

 

 
 

Άρθρο 2: ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 4,00μ., πλάτος 3,90μ., ύψος 3,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,10χ7,85μ. (41,00τ.μ.), μέγιστο ύψος πτώσης 2,10μ., ηλικιακή ομάδα + 3  ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

-Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή, 

-Μία (1) πλαστική τσουλήθρα, 

-Μία (1) σκάλα αναρρίχησης 

-Μία (1) οριζόντια κλίμακα 

-Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή Η 

πλατφόρμα αποτελείται από: 

-Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

-Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα  τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς  διατομής  100Χ100mm και 

ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,  

-Μία (1) σκεπή, κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 

Πλαστική τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς μεταβολές κλίσης κατά μήκος της  ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζεται με  τη 

μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται 

από χαμηλής πυκνότητας  πολυαιθυλένιο  με  προσθήκη  υλικών  που  παρέχουν  προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει προστατευτική εγκάρσια 

μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Σκάλα αναρρίχησης. 

Η σκάλα αποτελείται από : 

-Δύο (2) κουπαστές 100Χ45mm. 

-Έξι (6) ξύλινα σκαλοπάτια 140Χ45mm 

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις 

μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια.  

Οριζόντια κλίμακα 

Η οριζόντια κλίμακα κατασκευάζεται από δύο παράλληλες ξύλινες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται 

μεταξύ τους με οχτώ σιδηροσωλήνες Φ26mm. Στηρίζεται σε δύο κάθετες κλίμακες που 
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αποτελούνται από δύο παράλληλες ξύλινες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ  τους  με 

τρεις σιδηροσωλήνες 

Φ26mm και χρησιμοποιούνται ως σκαλοπάτια και προσαρμόζεται στη μία πλευρά του πύργου. Στις δύο 

εισόδους της τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.  

Πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά 

Το πλέγμα αναρρίχησης σταθεροποιείται στο πλαίσιο που σχηματίζουν οι κάθετες δύο κατακόρυφες 

επικολλητές κολώνες 100Χ100mm με τη μία οριζόντια δοκό της οριζόντιας κλίμακας. Αποτελείται από σχοινιά 

πολυπροπυλενίου που διασταυρώνονται σχηματίζοντας τετράγωνα.  

-Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.  

-Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για  την τοποθέτηση και συντήρηση  του  (σχέδια  με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

-Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως:  Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια Ευρώ Τιμή: 

4.600,00 €/ τεμάχιο 

 

 
Άρθρο 3: ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΣΚΕΠΗ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 4,00μ., πλάτος 1,00μ., ύψος 3,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,50χ4,00μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,30μ., ηλικιακή ομάδα + 3 ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη πλατφόρμα με σκεπή, 

 Μία (1) σκάλα ανάβασης, 

 Μία (1) πλαστική τσουλήθρα. 

Περιγραφή 

Η πλατφόρμα στηρίζεται σε τέσσερις επικολλητές κολώνες 100Χ100mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό 

πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο μέσο του οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Η σκεπή της πλατφόρμας είναι δίρριχτη ή τετράριχτη και 

κατασκευάζεται από δύο ή τέσσερα κομμάτια κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό γωνία στο πάνω 

μέρος των κολώνων. Στην μία πλευρά της πλατφόρμας  προσαρμόζεται  η  σκάλα  ανάβασης με πέντε ξύλινα 

σκαλοπάτια 140Χ45mm και δύο κουπαστές 100Χ45mm. Στην απέναντι πλευρά της πλατφόρμας τοποθετείται η 

ευθεία, κυματοειδής τσουλήθρα από πολυαιθυλένιο. Η ζώνη εισόδου έχει δύο πλαϊνά προστατευτικά από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης και μία οριζόντια μπάρα εισόδου από σιδηροσωλήνα Φ26mm. Στις δύο ελεύθερες 

επιφάνειες της πλατφόρμας τοποθετούνται φράγματα από κόντρα πλακέ ή ξυλοδοκούς για την προστασία των 

χρηστών από πτώσεις. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
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Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

 
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Δύο χιλιάδες εξακόσια Ευρώ Τιμή: 

2.600,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 4: ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2ΠΑΙΔΩΝ & 2ΝΗΠΙΩΝ) 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 6,70μ., πλάτος 1,60μ., ύψος 2,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,20χ6,70μ. (48,24τ.μ.), μέγιστο ύψος πτώσης 1,15μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5  ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 

 Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα, 

 Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες και δύο (2) καθίσματα νηπίων 

Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ90mm. Στηρίζεται σε 6ξύλινα 

υποστυλώματα 100Χ100 mm . Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις αναρτώνται οχτώ (8) 

κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων ασφαλείας με 

αλυσίδα προστασίας. Τα καθίσματα έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 435Χ220Χ258 mm και 440x180x40mm 

αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο και αναρτώνται από 

τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων διατομής τουλάχιστον 6mm . 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.  

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Χίλια τετρακόσια ενενήντα Ευρώ Τιμή: 

1.490,00 €/ τεμάχιο 
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Άρθρο 5:ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ (1ΠΑΙΔΩΝ & 1ΝΗΠΙΩΝ) 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 3,00μ., πλάτος 1,60μ., ύψος 2,25μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 7,20χ3,00μ. (21,60τ.μ.), μέγιστο ύψος πτώσης 1,15μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5  ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 

 Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα, 

 Ένα κάθισμα παίδων και ένα νηπίων με αλυσίδες 

Περιγραφή 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ90mm. Στηρίζεται σε 4 ξύλινα 

υποστυλώματα 100 x100mm και συνδέεται με τη χρήση συνδετικών μεταλλικών γωνιών στήριξης. Στο κάτω 

μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις στερεώνονται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα που 

αποτελούνται επίσης, από ένα δεύτερο τεμάχιο που στερεώνεται στη βάση με πείρο και φέρει εσωτερικά 

ρουλεμάν και είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 

440χ180x40mm και 435Χ220Χ258 mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 

αλουμίνιο και αναρτώνται από τα κουζινέτα με  τη  χρήση  ζεύγους  γαλβανισμένων  αλυσίδων διατομής 6mm. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.  

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Οκτακόσια ενενήντα Ευρώ Τιμή: 

890,00 €/ τεμάχιο 

 

 
Άρθρο 6:ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ  

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 2,50μ., πλάτος 0,50μ., ύψος 0,80μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 4,50χ2,50μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,00μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5  ετών. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη δοκός 

 Δύο (2) καθίσματα από αντιολισθητικό υλικό 

 Δύο (2) ανοξείδωτα χερούλια 

 Ένα (1) ανοξείδωτο μηχανισμό ταλάντωσης 

Τεχνική περιγραφή 

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας 

τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω 

από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους τουλάχιστον 20mm με ημικυκλική μορφή για 
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την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε  κάθισμα  τοποθετείται  μία  χειρολαβή  κατασκευασμένη 

από ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα Φ26mm. Η  βάση  ταλάντωσης  αποτελείται  από  2 ξύλινες επικολλητές δοκούς 

διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με έναν ειδικό ανοξείδωτο μηχανισμό ταλάντωσης 

που πακτώνεται και στο έδαφος. 

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.  

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια      με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι Ευρώ 

Τιμή: 420,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 7: ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ , ΨΑΡΙ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 0,82μ., πλάτος 0,30μ., ύψος 0,85μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 3,20χ2,30μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,52μ., ηλικιακή ομάδα από 2 ετών. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

 1 βάση πάκτωσης 

 1 ελατήριο ταλάντωσης 

 1 καθιστικό 

 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ , ΨΑΡΙ ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 

 2 χειρολαβές 

 2 ποδολαβές 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 

microns. 

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους τουλάχιστον 12,5mm 

Μορφή   Ιππόκαμπος,   Ψάρι   ή   παρεμφερές:   κατασκευασμένη   από   HPL   πάχους   τουλάχιστον   13mm 

Χειρολαβές  και   οι   ποδολαβές:   κατασκευασμένες   από   εξαιρετικά   σταθερό   πολυαμιδίου   πλαστικό Η 

ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς 

πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής  και 

εξαιρετική ασφάλεια. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, 

αντιβανδαλικά καλύμματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 
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-Δείγμα πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων, HPL πάχους τουλάχιστον 13mm 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008, 

 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Εξακόσια είκοσι Ευρώ Τιμή: 

620,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 8: ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΖΩΑΚΙ 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 0,84μ., πλάτος 0,30μ., ύψος 0,77μ., απαιτούμενος  χώρος  

ασφαλείας 3,20χ2,30μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,52μ., ηλικιακή ομάδα από 2 ετών.  

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

 1 βάση πάκτωσης 

 1 ελατήριο ταλάντωσης 

 1 καθιστικό 

 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ σε μορφή σκυλάκι ή άλλο ζωάκι 

 2 χειρολαβές 

 2 ποδολαβές 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 

γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 

microns. 

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm έως 15mm Μορφή    

Ζωάκι:    κατασκευασμένη    από     HPL     πάχους     13mm     έως     15mm Χειρολαβές και οι 

ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό 

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς 

πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής  και 

εξαιρετική ασφάλεια. 

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, 

αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,  στερεά 

πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού 

ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά  μέρη και 

κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που 
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οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον 

τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

- Δείγμα πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων, HPL πάχους 13mm έως 15mm 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008, 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Εξακόσια είκοσι Ευρώ Τιμή: 

620,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 9: ΠΑΓΚΑΚΙΑ 

Το παγκάκι αποτελείται από : 

 Δύο (2) βάσεις στήριξης 

 Πέντε (5) ξύλινες δοκούς 

Ενδεικτική Περιγραφή: 

Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο βάσεις από σιδηροδοκό UPN 50χ25mm διαμορφωμένο σε σχήμα Γ. 

Η κάθε βάση εδράζεται σε δύο πόδια από κοιλοδοκό 50χ50χ2,5 mm τοποθετημένα κάθετα 

στη μεταλλική βάση. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται πέντε ξύλα, τρία για κάθισμα και δύο για πλάτη, από 

Αλπικό ξύλο πεύκου. Μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε στέρεη βάση με μεταλλικά βύσματα ή εγκιβωτισθούν οι 

βάσεις του σε σκυρόδεμα. 

Η μεταλλική βάση είναι ασταρωμένη και βαμμένη και τα ξύλινα μέρη είναι εμποτισμένα με βερνίκια υψηλής 

αντοχής. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Διακόσια Ευρώ 

Τιμή: 200,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 10:ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Κάδος απορριμμάτων ύψους 70εκ και διαμέτρου 45εκ. 

Μεταλλικό πλαίσιο βαριάς κατασκευής με 3 βάσεις στήριξης στο έδαφος. Επένδυση από ξυλεία αρκτικού 

τύπου με επίστρωση ειδικού βερνικιού. Εσωτερικός κάδος με χερούλια και διάτρητο πάτο, χωρητικότητας 50 

λίτρων 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Εκατόν σαράντα Ευρώ Τιμή: 

140,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 11:ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η πινακίδα αποτελείται από δύο δοκούς 60χ60χ2mm οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο έδαφος και δύο οριζόντιους 

ίδιου πάχους και διατομής. Οι δοκοί σχηματίζουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται 
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πινακίδα κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 3mm και  διαστάσεων  62χ83. Το συνολικό  ύψος από  την 

επιφάνεια του εδάφους είναι 2,20m και το συνολικό πλάτος 92cm. 

Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ   

Protective   Overlay   Film).   Η   μεμβράνη   αυτή   θα   επιτρέπει   τον   καθαρισμό   των   πινακίδων   από 

μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ., με την χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην 

αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της μεταξοτυπίας του υποστρώματος. 

Οι πινακίδες θα είναι χρωματισμένες με αντισκωριακό αστάρι και σιλικονούχο χρώμα σε ανθρακί ή κυπαρισσί 

απόχρωση. Θα είναι τυπωμένες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική απόφαση 27934:2014 

για μία παιδική χαρά. Οι πληροφορίες θα είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Πιο συγκεκριμένα αναγράφει: 

 Τις ηλικιακές ομάδες των παίδων 

 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 

 Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία 

 Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Διακόσια Ευρώ 

Τιμή: 200,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 12:ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5ΕΚ. 

Διαστάσεις: μήκος 0,50μ., πλάτος 0,50μ., πάχος 0,05μ.  

Ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα 

πολυουρεθάνης. Η πάνω επιφάνεια είναι λεία & η κάτω έχει κυματοειδή μορφή εξασφαλίζοντας σταθερή 

πρόσφυση & αποστράγγιση. Οι πλάκες  ενώνονται  μεταξύ  τους  με  πλαστικούς  πύρους  λευκού  χρώματος. 

Τα βασικά χρώματα του δαπέδου θα είναι κόκκινο και πράσινο και η τελική επιλογή θα  γίνει  από την αρμόδια  

υπηρεσία. 

Τα  δάπεδα   έχουν   πιστοποίηση   ΕΛΟΤ   ΕΝ1176-1(08),   ΕΛΟΤ   ΕΝ1177(08),   καθώς   και   ΕΝ71.3  Πιστοποίηση 

κατασκευαστή ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 

Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο 

Τιμή ολογράφως: Πενήντα πέντε Ευρώ 

Τιμή: 55,00 €/ τετραγωνικό μέτρο 

 
Άρθρο 13: ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7ΕΚ. 

Διαστάσεις: μήκος 0,50μ., πλάτος 0,50μ., πάχος 0,070μ.  

Ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα 

πολυουρεθάνης. Η πάνω επιφάνεια είναι λεία & η κάτω έχει κυματοειδή μορφή (τάκους) εξασφαλίζοντας 

σταθερή πρόσφυση & αποστράγγιση. Οι πλάκες ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικούς πύρους λευκού 

χρώματος. Τα βασικά χρώματα του δαπέδου θα είναι κόκκινο. Η τελική επιλογή θα γίνει από την αρμόδια 

υπηρεσία. 
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Τα δάπεδα έχουν πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1(08), ΕΛΟΤ ΕΝ1177(08), καθώς και ΕΝ71-3 Πιστοποίηση 

κατασκευαστή ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 

Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο 

Τιμή ολογράφως:  Εβδομήντα ευρώ Τιμή: 

70,00 €/ τετραγωνικό μέτρο 

 
Άρθρο 14: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ 

Οι κάθετοι δοκοί θα είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκου 80χ80mm ανά 3,0 m. Θα στερεώνονται στα  

κράσπεδα και στους πέτρινους διαμορφωμένους μαντρότοιχους σε βάσεις. 

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο δοκό 30χ30χ1 316 (INOX) ενώ τα κάθετα κυγκλιδώματα θα 

κατασκευάζονται από επιλεγμένη ξυλεία πεύκης πάχους 2,2 εκατοστών μήκους 95 εκατοστών. Τα διάκενα 

μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα είναι 6 εκατοστά. 

Χαρακτηριστικά υλικών: 

Τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από ανοξείδωτους δοκούς ελάχιστου πάχους  1,0mm. 

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πεύκη) και θα ακολουθούν το πρότυπο 

ΕΝ351. Θα εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και θα αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Η σχετική υγρασία  θα 

είναι 10-15%. Τα χρώματα και τα βερνίκια για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα 

και θα προστατεύονται από τις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ927-2. Όλοι οι 

μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι ανοξείδωτοι. Οι τάπες που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά 

μη τοξικά. Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι γαλβανισμένες, με παξιμάδι  ασφαλείας. 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετείτε το πρότυπο ΕΝ 1176 1-6, το σύστημα  ποιότητας 

ISO9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. 

Μονάδα μέτρησης : τρέχον μέτρο 

Τιμή ολογράφως: Πενήντα πέντε Ευρώ Τιμή: 

55,00 €/ τρέχον μέτρο 

 

 
 

Άρθρο 15:ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Η πόρτα περίφραξης θα ακολουθεί την ίδιο τρόπο κατασκευής με την περίφραξη. Οι μεντεσέδες και οι σύρτες 

θα είναι ανοξείδωτοι. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Τριακόσια Ευρώ Τιμή: 

300,00 €/ τεμάχιο 

 

 
 

Άρθρο 16:ΒΡΥΣΗ 

Βρύση χαλύβδινη, ο κορμός της οποίας είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με στρογγυλεμένες και 

λειασμένες γωνίες ύψους 1μ. περίπου και βάσης 16εκ.Χ16εκ. περίπου. Πάνω στον κορμό και σε απόσταση 

περίπου 75 εκ. από το έδαφος υπάρχει μπουτόν ορειχάλκινο παροχής του νερού. Επίσης η βρύση θα έχει 

σχάρα για την αποστράγγιση του νερού. 
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Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Τριακόσια Ευρώ Τιμή: 

300,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 17:ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ 

Το κάθισμα κούνιας παίδων θα αποτελείται από:  

 Ένα κάθισμα παίδων 

 Δύο αλυσίδες ανάρτησης 

 Δύο μέσα διάταξης αιώρησης (κουζινέτα) 

Το κάθισμα κούνιας παίδων θα αποτελέιται από κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια,  ανθεκτικό  σε  φθορά 

από χημικές ουσίες, με σταθεροποιητές, ώστε να  υπάρχει αντίσταση  σε υπεριώδεις ακτινοβολίες   και  να 

παρέχεται αντιστατική προστασία. Ενδεικτικές διαστάσεις 400*180*45mm. Υλικό: κάθισμα από λάμα 

αλουμινίου με περίβλημα από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στην  χρήση. 

Τα καθίσματα παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ1176:2008.  

Οι αλυσίδες ανάρτησης θα είναι αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ θα απολήγουν  στα 

καθίσματα, με άνοιγμα κρίκου < 8mm, κατά ΕΝ1176. 

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική 

διάταξη. Η ειδική διάταξη θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το 

ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο ενδεικτικής διατομής Φ17mm. Από την ειδική διάταξη θα 

ξεκινούν αλυσίδες. 

Το κάθισμα κούνιας είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ1176:2008.  

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ Τιμή: 

135,00 €/ τεμάχιο 

 

 
 

Άρθρο 18: ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ 

Το κάθισμα κούνιας νηπίων θα αποτελείται από: 

 Ένα κάθισμα νηπίων 

 Δύο αλυσίδες ανάρτησης 

 Δύο μέσα διάταξης αιώρησης (κουζινέτα) 

Το κάθισμα νηπίων θα αποτελείται από κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια, θα  είναι  ανθεκτικό  σε φθορά 

από χημικές ουσίες, με σταθεροποιητές, ώστε να  υπάρχει αντίσταση  σε υπεριώδεις ακτινοβολίες   και να 

παρέχεται αντιστατική προστασία. Τα καθίσματα θα φέρουν κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

Υλικό: κάθισμα με πυρήνα από λάμα αλουμινίου με περίβλημα από καουτσούκ, περιμετρικός κλωβός  

πλαστικός. 

Τα καθίσματα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ1176:2008.  

Οι αλυσίδες ανάρτησης θα είναι αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ θα απολήγουν  στα 

καθίσματα, με άνοιγμα κρίκου < 8mm, κατά ΕΝ1176. 
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Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική 

διάταξη. Η ειδική διάταξη θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται 

το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο ενδεικτικής διατομής Φ17mm. Από την ειδική διάταξη θα 

ξεκινούν αλυσίδες. 

Το κάθισμα κούνιας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΝ1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.  

Το κάθισμα κούνιας είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ1176:2008  

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ Τιμή: 

185,00 €/ τεμάχιο 

 
Άρθρο 19:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η συντήρηση και η επισκευή οργάνων και του εξοπλισμού θα περιλαμβάνει την επισκευή συγκεκριμένων 

ευρημάτων ανά όργανο με χρήση μικροϋλικών . 

Θα περιλαμβάνονται προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση της επίδοσης και του επιπέδου ασφαλείας του εξοπλισμού 

και των επιφανειών. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:  

- Λίπανση / γρασάρισμα αρθρώσεων 

- Στοιχεία των κατασκευών για φθορές και εσφαλμένη συναρμολόγηση 

- Σύνδεσμοι και ενώσεις των εξοπλισμών και σφίξιμο συνδέσμων αυτών όπου απαιτείται 

- Καθαρισμό των επιφανειών τους και απομάκρυνση κάθε προεξέχοντος  αντικείμενου 

- Έλεγχος των σταθερών στοιχείων των οργάνων 

Επεξεργασία και βαφή των επιφανειών. 

Ξύλινες επιφάνειες : 

- Αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων με καινούργια. 

- Τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιειούς,  καθαρού 

μέρους του ξύλου, με το τυχόν απαιτούμενο ψιλοστοκάρισμα. Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με 

μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς 

(παράσιτα, μύκητες, κλπ). Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ), ή με 

χρώμα νερού. 

Σιδηρές επιφάνειες : 

- Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής στις σιδηρές επιφάνειες με την απαιτούμενη προετοιμασία της 

επιφανείας. Χρωματισμοί των σιδηρών επιφανειών. 

- Αντικατάσταση δοκοθήκης όπου απαιτείται κατασκευασμένη από μέταλλο γαλβανιζέ εν θερμώ, σε 

διαστάσεις κατάλληλες για τη χρήση που προορίζεται (τύπος ορθοστάτη, για έδραση). 

- Στερέωση και στήριξη του οργάνου (με χρήση μικροϋλικών, όπως βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.). 

Στην εργασία συντήρησης του οργάνου περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (π.χ. 

βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, κ.λ.π.). 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα 

είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα είτε  
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ανοξείδωτα. 

Μονάδα μέτρησης : κατ’ αποκοπή 

Τιμή ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα Ευρώ Τιμή: 

4.590,00 €/ κατ΄αποκοπή 

 
20) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΡΑΜΠΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

Στις παιδικές χαρές του Δήμου Κυθήρων υπάρχουν παλαιά, ακατάλληλα όργανα, τα οποία θα 

αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία και θα διαχειριστούν σύμφωνα 

με την εγχώρια νομοθεσία. 

Θα ακολουθήσει η εξυγίανση του εδάφους και η προετοιμασία του για την εγκατάσταση του νέου 

εξοπλισμού. 

Μονάδα μέτρησης : κατ’ αποκοπή 

Τιμή ολογράφως: Δύο χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ 

Τιμή: 2.800,00 €/ κατ΄αποκοπή 

 
Άρθρο 21: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

Ο έλεγχος των παιδικών χαρών θα γίνει από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου, όπως  ορίζεται  στο άρθρο 11  της 

υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α. και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, 

της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των  αποστάσεων  ασφαλείας,  της  επιφάνειας πρόσκρουσης 

καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα  πρότυπα. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο 

Τιμή ολογράφως: Διακόσια Ευρώ 

Τιμή: 200,00 €/ τεμάχιο 

 

 
 

Πειραιάς ……… / ………  /2018 Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 
 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

Πειραιάς ……….. / …….. / 2018 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

4. Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 

 

Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
ΕΙΔΟΣ 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 

2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1 

 
3 

 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΣΚΕΠΗ 

 
ΤΕΜ. 

 
2 

4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2Π+2Ν) ΤΕΜ. 2 

5 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ (1Π+1Ν) ΤΕΜ. 1 

 
6 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

 
ΤΕΜ. 

 
4 

7 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΤΕΜ. 2 

8 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΕ. 1 

9 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 6 

10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 8 

11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 4 

12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5εκ. Τ.Μ. 308 

13 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7εκ. Τ.Μ. 36 

14 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ Μ. 72 

15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 3 

16 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 3 

17 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2 

18 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2 

19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚ 1 

 

 
20 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΗΓΙΑΝΣΗ 

ΧΩΡΟΥ) 

 

 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚ 

 

 
1 

 
21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

 
ΤΕΜ. 

 
4 

Πειραιάς ……… / ………  /2018 Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 
 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

Πειραιάς ……….. / …….. / 2018 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

5. Π ΡΟ Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πειραιάς ……… / ……… /2018 Πειραιάς ……….. / …….. / 2018 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

 
Α/Α 

Α/Α 

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤ 

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

 
ΑΞΙΑ 

1 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 5.200,00 5.200,00 

2 2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1 4.600,00 4.600,00 

3 3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΣΚΕΠΗ ΤΕΜ. 2 2.600,00 5.200,00 

4 4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2Π+2Ν) ΤΕΜ. 2 1.490,00 2.980,00 

5 5 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ (1Π+1Ν) ΤΕΜ. 1 890,00 890,00 

6 6 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

 
ΤΕΜ. 

 
4 

 
420,00 

 
1.680,00 

7 7 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΨΑΡΙ ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΤΕΜ. 2 650,00 1.300,00 

8 8 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Η ΑΛΛΟ ΖΩΑΚΙ ΤΕ. 1 650,00 650,00 

9 9 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 6 200,00 1.200,00 

10 10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 8 140,00 1.120,00 

11 11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 4 200,00 800,00 

12 12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5εκ. Τ.Μ. 308 55,00 16.940,00 

13 13 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7εκ. Τ.Μ. 36 70,00 2.520,00 

14 14 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ Μ. 72 55,00 3.960,00 

15 15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 3 300,00 900,00 

16 16 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 3 300,00 900,00 

17 17 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2 135,00 270,00 

18 18 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2 185,00 370,00 

19 19 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟ 

 
1 

 
4.590,00 

 
4.590,00 

 

20 

 

20 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑΣ ΣΕ ΟΣΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 
 

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟ 

 

 

 
1 

 

 

 
2.800,00 

 

 

 
2.800,00 

21 21 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡ.11 

ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

 
ΤΕΜ. 

 
4 

 
200,00 

 
800,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 59.670,00 

  ΦΠΑ 24% 14.320,80 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.990,80 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

5.1 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π ΡΟ Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 
 

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
Α/Α 

Α/Α 

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

 
ΑΞΙΑ 

1 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 5.200,00 5.200,00 

2 2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1 4.600,00 4.600,00 

 
3 

 
4 

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ 

(2Π+2Ν) 

 
ΤΕΜ. 

 
1 

 
1.490,00 

 
1.490,00 

 
4 

 
6 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

 
ΤΕΜ. 

 
2 

 
420,00 

 
840,00 

 
5 

 
7 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 

ΨΑΡΙ ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 

 
ΤΕΜ. 

 
1 

 
650,00 

 
650,00 

 
6 

 
8 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Η ΑΛΛΟ 

ΖΩΑΚΙ 

 
ΤΕ. 

 
1 

 
650,00 

 
650,00 

7 9 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 4 200,00 800,00 

8 10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 2 140,00 280,00 

9 11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 1 200,00 200,00 

10 12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5εκ. Τ.Μ. 118 55,00 6.490,00 

11 13 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7εκ. Τ.Μ. 36 70,00 2.520,00 

 
12 

 
14 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ 

ΞΥΛΟ 

 
Μ. 

 
72 

 
55,00 

 
3.960,00 

13 15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 1 300,00 300,00 

14 16 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 1 300,00 300,00 

 

 

 
 

15 

 

 

 
 

20 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ) 

 

 

 
 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚ. 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

800,00 

 

 

 
 
800,00 

 

 
16 

 

 
21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

 

 
ΤΕΜ. 

 

 
1 

 

 
200,00 

 

 
200,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 29.280,00 

  ΦΠΑ 24% 7.027,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.307,20 
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2.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
 

 
Α/Α 

Α/Α 

ΤΙΜΟΛΟΓΙ 

ΟΥ 

 

 
ΕΙΔΟΣ 

 

 
Μ.Μ. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤ Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ Σ 

 

 
ΑΞΙΑ 

 
1 

 
3 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΗ 

 
ΤΕΜ. 

 
1 

 
2.600,00 

 
2.600,00 

 
2 

 
5 

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ 

(1Π+1Ν) 

 
ΤΕΜ. 

 
1 

 
890,00 

 
890,00 

 
3 

 
6 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

 
ΤΕΜ. 

 
1 

 
420,00 

 
420,00 

4 9 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 2 200,00 400,00 

5 10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 2 140,00 280,00 

6 11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 1 200,00 200,00 

7 12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5cm T.M. 100 55,00 5.500,00 

8 15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 1 300,00 300,00 

9 16 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 1 300,00 300,00 

 

 

 

 
 

10 

 

 
ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 

20 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ- 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ) 

 

 

 
 

ΚΑΤ΄ΑΠ 

ΟΚ. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

800,00 

 

 

 

 
 
800,00 

 

 
11 

 

 
21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ 

Υ.Α.28492/2009 

 

 
ΤΕΜ. 

 

 
1 

 

 
200,00 

 

 
200,00 

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11.890,00 

  
ΦΠΑ 24% 2.853,60 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

14.743,60 
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3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 

 
 
Α/Α 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

 
ΑΞΙΑ 

 
1 

 
3 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΣΚΕΠΗ 

 
τεμ. 

 
1 

 
2.600,00 

 
2.600,00 

2 4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2Π+2Ν) τεμ. 1 1.490,00 1.490,00 

 
3 

 
6 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

 
τεμ. 

 
1 

 
420,00 

 
420,00 

 
4 

 
7 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΨΑΡΙ ή 

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 

 
τεμ. 

 
1 

 
650,00 

 
650,00 

5 10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ τεμ. 4 140,00 560,00 

6 11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ τεμ. 1 200,00 200,00 

7 12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5εκ. τ.μ. 90 55,00 4.950,00 

8 16 ΒΡΥΣΗ τεμ. 1 300,00 300,00 

 

 
 

9 

ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 

19 

 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 
 
κατ΄αποκ. 

 

 
 

1 

 

 
 

2.400,00 

 

 
 
2.400,00 

 

 
 

10 

ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 
20 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ) 

 

 
 
κατ΄αποκ. 

 

 
 

1 

 

 
 

1.200,00 

 

 
 
1.200,00 

 

 
11 

 

 
21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

 

 
τεμ. 

 

 
1 

 

 
200,00 

 

 
200,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 14.970,00 

  ΦΠΑ 24% 3.592,8 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.562,80 
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4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
Α/Α 

Α/Α 

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
ΑΞΙΑ 

1 4 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ τεμ. 2 185,00 370,00 

2 11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ τεμ. 1 200,00 200,00 

3 15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ τεμ. 1 300,00 300,00 

4 18 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ τεμ. 2 135,00 270,00 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 

19 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1176 ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 
ΧΩΡΟΥ 

 

 

 
 

κατ' 

αποκ. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

2.190,00 

 

 

 

 
 

2.190,00 

 
5.1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ 4ΘΕΣΕΩΝ 

  

 
5.2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 

 

 
5.3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ1176 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 

5.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  

 

 
5.5 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΞΟΝΑ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΕΥΓΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

 

 
6 

 
21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

 
τεμ. 

 
1 

 
200 

 
200,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ    3.530,00 

  Φ.Π.Α. 24%    847,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    4.377,20 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

6. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
 

Α/Α 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
Μ.Μ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΑΞΙΑ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1   

2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1   

 
3 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & 

ΣΚΕΠΗ 

 
ΤΕΜ. 

 
2 

  

4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2Π+2Ν) ΤΕΜ. 2   

5 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ (1Π+1Ν) ΤΕΜ. 1   

 
6 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

 
ΤΕΜ. 

 
4 

  

 
7 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΨΑΡΙ ή 

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 

 
ΤΕΜ. 

 
2 

  

8 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Η ΑΛΛΟ ΖΩΑΚΙ ΤΕ. 1   

9 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 6   

10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 8   

11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 4   

12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5εκ. Τ.Μ. 308   

13 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7εκ. Τ.Μ. 36   

14 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ Μ. 72   

15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 3   

16 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 3   

17 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2   

18 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2   

 
19 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤ΄Α 

ΠΟΚ. 

 
1 

  

 

 

 
20 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΡΑΜΠΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 
 

ΚΑΤ΄Α 

ΠΟΚ. 

 

 

 
1 

  

 

21 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 

 

ΤΕΜ. 

 

4 

  

      

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.  

 

7. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού σε τέσσερις (4) παιδικές χαρές 

του Δήμου Κυθήρων και θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους 

όρους της παρούσας  διακήρυξης,  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά για το σύνολο 

της προμήθειας. 

Άρθρο 2ο 

 Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά  σειρά είναι: α. Η 

διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ. 

Η τεχνική περιγραφή 

ε. Η προσφορά του μειοδότη 

Άρθρο 3ο Ισχύουσες 

διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις που αναγράφονται στη 

διακήρυξη. 

Άρθρο 4ο 

Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή 

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :  

α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) μεταφοράς και τοποθέτησης και  

β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του  Φ.Π.Α 

που βαρύνει τον Δήμο. 

Άρθρο 5ο 

Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα υπογράφεται από τα 

δύο μέρη. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα είναι 

5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 6ο Χρόνος 

εγγύησης 

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος 

αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους 

και έτοιμου για λειτουργία.
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Άρθρο 7ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή  

εμφανίζει  ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το 

μέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το  υλικό  σύμφωνα  με  

την  απόφαση  της  επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 8ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν  τους προμηθευτές για  ενενήντα  (90) ημέρες 

από την επομένη  της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου  

χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 9ο 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τοποθετημένα στις τελικές τους θέσεις σε 

χρόνο όχι μεγαλύτερο των 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  και  αφού  

περαιωθούν  και  οι  απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονται. 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των ειδών.  

Η παραλαβή θα γίνεται επί τόπου του Έργου από τα εντεταλμένα όργανα μετά  την πλήρη  

τοποθέτησή  τους. Μπορεί να γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις  ανάγκες του 

Δήμου και θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο  προμηθευτής  θα ενημερώνεται  εγγράφως και 

θα εφαρμόζονται   οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
Άρθρο 10ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις 

κατασκευές ασφαλείς. Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση 

σε παιδικές χαρές και  να  μην  δημιουργεί προβλήματα στην πιστοποίηση του χώρου. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που έχει 

πρόβλημα. Όλος ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς θα πληροί τα οριζόμενα στην 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας μελέτης. 

 

 

 

Πειραιάς ……… / ………  /2018                                                   Πειραιάς ……….. / …….. / 2018 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                     Θεωρήθηκε 

                                                                                                    Ο Προϊστάμενος του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΟΥΦΛΙΑ                                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ  

– ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6161] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΧΩΡΑ ΚΗΘΗΡΩΝ, ΚΥΘΗΡΑ/Τ.Κ. 80100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Π.Πρωτοψάλτης – Κ.Στάθης] 

- Τηλέφωνο: [2736031213] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [Kythira@otenet.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [wwwkythira.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

/CPV 37535200-9,  50870000-4    ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6161] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [όχι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





42 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) 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; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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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 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





54 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……] 
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εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxviii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα 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, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν 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, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει 

να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxl, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxli 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlii 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV 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 

αναφέρονταιxliii, 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 δωρεάνxliv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 
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xiv Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 
άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 
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xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  
που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 
που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxvi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxviii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 
πάροχος υπηρεσιών. 

xxxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xl Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xli Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xliii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xliv 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. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –                         Οικονομική Προσφορά 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1   

2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1   

3 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & 
ΣΚΕΠΗ ΤΕΜ. 2   

4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2Π+2Ν) ΤΕΜ. 2   

5 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ (1Π+1Ν) ΤΕΜ. 1   

6 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΕΜ. 4   

7 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΨΑΡΙ Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΤΕΜ. 2   

8 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Ή ΑΛΛΟ ΖΩΑΚΙ ΤΕΜ. 1   

9 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΕΜ. 6   

10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 8   

11 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΜ. 4   

12 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5εκ. Τ.Μ. 308   

13 ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 7εκ. Τ.Μ. 36   

14 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΞΥΛΟ Μ. 72   

15 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 3   

16 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ. 3   

17 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2   

18 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ. 2   

19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚ. 1   

20 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΗΓΙΑΝΣΗ 
ΧΩΡΟΥ) ΚΑΤ΄ΑΠΟΚ. 1   

21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΘΡ.11 ΤΗΣ Υ.Α.28492/2009 ΤΕΜ. 4   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  ΦΠΑ 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 




