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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΒΑΣ. ΓΕΩΓΙΟΥ 180 

Ρόλθ ΣΟΥΦΛΙ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68400 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2554350130 

Φαξ 2554350113 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΚΟΤΣΑΝΘ ΕΛΕΝΘ 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   ο Διμοσ Σουφλίου    και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ) 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: : ΒΑΣ. ΓΕΩΓΙΟΥ 180, 68400 ΣΟΥΦΛΙ, ΤΗΛ 2554350130   

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

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει ςτο ςκζλοσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2019 
ςτον Κ.Α. 61.7322.001 με τίτλο «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 12 ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ ΤΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ», εκ των οποίων το ποςό των 215.000,00 € προζρχεται από τουσ 
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πόρουσ του ςχετικοφ προγράμματοσ ΡΔΕ Υπουργείου Εςωτερικϊν ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010) και το ποςό 
των 8.335,16 € κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι Θ παροφςα μελζτθ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 223.335,16€ (ΣΥΜΡ. 
ΦΡΑ 24%), αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ δϊδεκα  παιδικϊν 
χαρϊν του Διμου Σουφλίου, με ςτόχο τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των  χϊρων αυτϊν  του Διμου για το 
ζτοσ 2019. Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ αφοροφν τουσ κάτωκι χϊρουσ: 
1. Παιδική χαρά Πρωτοκκλήςι  .  Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ, 
τθσ Δθμοτικισ ενότθτασ Ορφζα. 
2. Παιδική χαρά Μάνδρασ . Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ, τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Ορφζα.  
3. Παιδική χαρά Κιςςαρίου Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ, τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Ορφζα.  
4. Ραιδκι χαρά Δαδιάσ Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ, τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Σουφλίου. 
5. Παιδική χαρά Λυκόφωτοσ (Λυκόφησ) . Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ 
χαράσ, τθσ Δθμοτικισ ενότθτασ Σουφλίου.  
6. Παιδική χαρά  Λαγυνά  .  Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ, τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Σουφλίου.  
7. Παιδική χαρά Αμόριου. Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Ορφζα. 
8. Παιδική χαρά παιδικοφ ςταθμοφ Τυχεροφ . Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ 
παιδικισ χαράσ τθσ Δθμοτικισ ενότθτασ Τυχεροφ. 
9. Ραιδικι χαρά παιδικοφ ςτακμοφ Σουφλίου. Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ 
παιδικισ χαράσ τθσ Δθμοτικισ ενότθτασ Σουφλίου.  
10. Ραιδικι χαρά Τυχεροφ. Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Τυχεροφ .  
11. Ραιδικι χαρά Σιδθρώσ. Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Σουφλίου.  
12. Ραιδικι χαρά Αγριάνθσ. Ρρόκειται για ανάπλαςθ - αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ παιδικισ χαράσ τθσ 
Δθμοτικισ ενότθτασ Ορφζα.  
 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 37535200-9/ Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 223.335,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 180.109,00  ΦΡΑ : € 43.226,16). 

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

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (αρικμ. 78/2018 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ).  

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

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Τισ αποφάςεισ : (α) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με αρικμό 91/2019, με τθν οποία ορίςκθκαν θ 
επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν και (β) του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με 
αρικμό 275/2018, με τθν οποία ορίςκθκαν θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν. 

  Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου μασ που εγκρίκθκε με απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ. 

 Τθν υπ' αρικμ. 78/2018 μελζτθ τθσ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ κακϊσ και τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

 Το Ρρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 19REQ005083827 2019-06-10 

 Το Εγκεκριμζνο Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 19REQ004407793 2019-02-04 

 Τισ εξισ Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 178/10-06-2019 ςε βάροσ του Κ.Α. 61.7322.001 εκ των 
οποίων το ποςό των 215.000,00 € προζρχεται από τουσ πόρουσ του ςχετικοφ προγράμματοσ ΡΔΕ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010) και το ποςό των 8.335.16 € κα καλυφκεί από 
ιδίουσ πόρουσ. 

 Τισ υπ' αρικμ. 76/2019 και 124/2019 Αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των όρων τθσ Διακιρυξθσ με ΑΔΑ: Ω29ΜΩ15-9ΞΟ και ΩΑΗ8Ω15-Φ5Δ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21/10/2019 και ϊρα 15:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 25/10/2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00π.μ.. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 79523 

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

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.soufli.gr . 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον Ανάδοχο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.soufli.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

 





 

Σελίδα 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ  

2. το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ 

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ 
Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν 
τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε 
άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το 
ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 
1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

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

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

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

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

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

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

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





 

Σελίδα 11 

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

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ  
3.602,18 ευρώ.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 21-05-2020, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

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

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

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

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

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

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

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   
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β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

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

ι/και 

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

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

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

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

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

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

 

Κριτιρια Επιλογισ  
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

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

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

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

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Δεν Απαιτείται. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

 να διακζτουν και να προςκομίςουν Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 και 
Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, 

  να διακζτουν και να προςκομίςουν Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 του 
υπεφκυνου για τθν εγκατάςταςθ των προςφερόμενων εξοπλιςμϊν, ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ 
και τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ. 

 τα όργανα και οι καταςκευζσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθ ςειρά 
προτφπων ΕΝ 1176 και να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κα προςκομίηεται, 

 οι ελαςτικά πλακίδια αςφαλείασ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων 
ΕΝ1176-1 και ΕΝ1177, κακϊσ και να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του προτφπου ΕΝ71.3 και να 
φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κα προςκομίηεται, 

 τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να φζρουν πιςτοποίθςθ κατά ΕΝ 60598-1,2,3 το οποίο και κα 
προςκομίηεται. 

 Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ υπ' αρίκμ 78/2018 μελζτθσ. 

  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ  κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ, να διακζτουν όλα τα 
δικαιολογθτικά και τισ πιςτοποιιςεισ όπωσ αναφζρκθκαν αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςθσ 
και ςτθν υπ' αρίκμ. 78/2019 μελζτθσ. 

Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των αναφερόμενων 
ςτθν παροφςα, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα προσ τα αναφερόμενα. Θ 
ιςοδυναμία αυτι κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ 
των αρμοδίων αρχϊν και των αναφερόμενων ςτο άρκρο 11 τθσ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) αναγνωριςμζνων φορζων ελζγχου. 
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Θ τιρθςθ των απαιτιςεων των προαναφερόμενων προτφπων ι προδιαγραφϊν αςφαλείασ πιςτοποιείται 
από αναγνωριςμζνουσ φορείσ για τον ςκοπό αυτό, μζςω διενζργειασ περιοδικϊν, ανά διετία, ελζγχων και 
τθν ζκδοςθ αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν ελζγχου ανά παιδικι χαρά. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

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

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα Ι, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

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

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

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

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

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικών. Σθμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

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

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

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του  

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

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

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 
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Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

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

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

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

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

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

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

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

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα αναφερόμενα ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ παροφςασ πιςτοποιθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όλεσ τισ 
πιςτοποιιςεισ όπωσ αναφζρκθκαν αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςθσ και ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

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

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

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

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

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

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

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

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

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

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

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

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

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

 βάςει τιμισ  
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ι), 

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

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

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα.  

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

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

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

Α. Σιμζσ 

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

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

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

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

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  
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2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

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

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

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά   

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 25/10/2019 και ϊρα 10:00π.μ. . 

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

 

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

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

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

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

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

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

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

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

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

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

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

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:   

α) ποςοςτό ζωσ 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και  

β) ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. 

 Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

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

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

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

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

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

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

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

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

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

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

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

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

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

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

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

 
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

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

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,05% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

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

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

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

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

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

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

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

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ςε χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με 
τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: μακροςκοπικόσ  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 15 εργάςιμων θμερϊν από τθν παράδοςθ τθσ εν λόγω προμικειασ κι εφόςον 
ζχουν ολοκλθρωκεί όλοι οι ζλεγχοι. 

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

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

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.4  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.4.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.4.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
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εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

 

 

 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

223.335,16€ (ΤΜΠ. ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦEΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΚΑΙ ΘΡΑΚΖ 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ  

ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ  

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

12 ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΟΤΦΛΙΟΤ » 

 

  

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 78/2018 
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1. ΣΔΥΝΙΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 223.335,16€ (ΤΜΠ. ΦΠΑ 24%), αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε δψδεθα  παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ  ρψξσλ 

απηψλ  ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019.  

 

Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηεο κειέηεο απνηειεί ε νξζή, ιεηηνπξγηθή αλαζρεδίαζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ, πιεξψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε απψηεξν ζθνπφ θπξίσο ηε βέιηηζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, βαζηθφ θξηηήξην ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ είλαη ε παξνρή 

επθαηξηψλ αλαςπρήο θαη παηρληδηνχ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνπζηάδνπλ νινθιεξσηηθά ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε. Γίλεηαη δηεχξπλζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ ρξεζηψλ ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ιακβάλεηαη κέξηκλα, φπνπ είλαη εθηθηφ, 

γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ρψξσλ πνπ απεπζχλνληαη θαη ζε εθήβνπο. 

Παξάιιεια, κέζα ζε απηφλ ηνλ αλαδσνγνλεκέλν αζηηθφ ρψξν ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο νη αλάγθεο μεθνχξαζεο, ςπραγσγίαο, 

αλαςπρήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ηαπηφρξνλα γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο ζπλνδνχο απηψλ.  

Μέζσ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ηελ ελαξκφληζε ηνπο ζηα 

δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο, δεκηνπξγνχληαη ζχγρξνλνη, ιεηηνπξγηθνί θαη αζθαιείο ρψξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε 

επηζθεςηκφηεηαο, ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, κφληκσλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ, αιιά θαη ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηνπο θάησζη ρψξνπο: 

13. Παιδική σαπά Ππωηοκκλήζι  .  Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο, ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Οξθέα. 

14. Παιδική σαπά Μάνδπαρ . Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο, ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Οξθέα.  

15. Παιδική σαπά Κιζζαπίος Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο, ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Οξθέα.  

16. Παηδθή ραξά Γαδηάο Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο, ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο νπθιίνπ. 

17. Παιδική σαπά Λςκόθωηορ (Λςκόθηρ) . Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο, ηεο Γεκνηηθήο 

ελφηεηαο νπθιίνπ.  

18. Παιδική σαπά  Λαγςνά  .  Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο, ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

νπθιίνπ.  

19. Παιδική σαπά Αμόπιος. Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Οξθέα. 

20. Παιδική σαπά παιδικού ζηαθμού Τςσεπού . Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο ηεο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο Σπρεξνχ. 

21. Παηδηθή ραξά παηδηθνύ ζηαζκνύ νπθιίνπ. Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο ηεο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο νπθιίνπ.  
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22. Παηδηθή ραξά Σπρεξνύ. Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Σπρεξνχ 

.  

23. Παηδηθή ραξά ηδεξώο. Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

νπθιίνπ.  

24. Παηδηθή ραξά Αγξηάλεο. Πξφθεηηαη γηα αλάπιαζε - αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο παηδηθήο ραξάο ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Οξθέα.  

 

Οη πξναλαθεξφκελνη ρψξνη πνπ αθνξνχλ ζηηο παηδηθέο ραξέο θαη νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη κειεηεζεί κε 

βάζε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο ΔΝ1176, ΔΝ1177 θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ ππ’ αξίζκ. 28492/11-05-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009), 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ'αξίζκ. 27934/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

Ζ αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, νδεγεί ζηελ πξνζπάζεηα αλάπιαζήο ηνπο ψζηε λα εληζρπζεί ε 

επηζθεςηκφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

1.1 ΤΦΙΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Ζ ζεκεξηλή  εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη παηδηθέο ραξέο  ηεο πξνθείκελεο κειέηεο δείρλνπλ ηελ απνπζία ζρεδηαζκνχ, νξάκαηνο 

ελφο αζθαινχο ρψξνπ, πνπ λα ζηεξίδεη ην δεκηνπξγηθφ παηρλίδη θαη ηελ βησκαηηθή κάζεζε. 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο  ρψξνπο ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο ιεηηνπξγνχλ παηδηθέο ραξέο, κε παηρλίδηα θαη γεληθά εμνπιηζκφ πνπ 

δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο ή αθφκα θαη θάπνηα παηρλίδηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο παξνπζηάδνπλ 

ηέηνηεο θζνξέο πνπ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπο είλαη αζχκθνξν . 

Ο εμνπιηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ παξνπζηάδεη κηα εθπιεθηηθή νκνηνκνξθία ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ  θάζε 

ρψξνπ θαη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ . Απνηειείηαη θπξίσο  απφ  παηρλίδηα  παξαδνζηαθνχ ηχπνπ (φπσο ηζνπιήζξεο, 

θνχληεο, ηξακπάιεο), κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο  πξφθιεζεο  θαη αλαθάιπςεο  φζνλ αθνξά ζην παηρλίδη, θαζψο ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ εμαληιείηαη γξήγνξα.  Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη κία παηδηθή ραξά κε ηνλ ηππνπνηεκέλν 

εμνπιηζκφ είλαη ζέκα θαίξην. Απηή ε έιιεηςε πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ δειψλεη ηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο , ηελ  αλαθχθισζε 

ζηελ νπζία ελφο παξσρεκέλνπ κνληέινπ παηδηθήο ραξάο, ηελ  απνπζία κίαο αλαλεσηηθήο ηάζεο ζρεδηαζκνχ, ηελ πεξηνξηζκέλε 

αληίιεςε γηα  ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο  ηεο παηδηθήο ραξάο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Δπίζεο είλαη  επδηάθξηηνο ζε φιεο ηηο παηδηθέο ραξέο ν κε δηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ ζε ειηθηαθέο νκάδεο, αιιά θαη ε  παξάβιεςε 

ειηθηαθψλ νκάδσλ, φπσο ησλ εθήβσλ, πνπ ζπλήζσο αγλννχληαη σο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ απηψλ. πρλά απηή ε ειηθηαθή νκάδα 

επηιέγεη έλα πάξθν – παηδηθή ραξά σο ηφπν ζπλάληεζεο. Έηζη, θαζψο δελ ππάξρεη κέξηκλα γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο ζπρλά 

νηθεηνπνηνχληαη απζαίξεηα ην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα κηθξφηεξα παηδηά. Γεληθά, ε  κε πξφβιεςε ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ηεο 

παηδηθήο ραξάο θαη  απφ  παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο νδεγεί ηα παηδηά απηά λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηαη ζε 

λεφηεξεο ειηθίεο 

ηελ παξνχζα κειέηε έρεη γίλεη δηεχξπλζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ ρξεζηψλ ηεο θάζε παηδηθήο ραξάο θαη ιακβάλεηαη κέξηκλα, 

φπνπ είλαη εθηθηφ, γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ρψξσλ πνπ απεπζχλνληαη θαη ζε εθήβνπο. 

Έηζη, πξνηείλεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ νξγάλσλ (απφ ην Γήκν) πνπ δελ πιεξνχλ πηα ηηο πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο θαη ε 

ηνπνζέηεζε λέσλ ζχγρξνλσλ θαη αζθαιψλ νξγάλσλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ειηθηαθή νκάδα αιιά  θαη  ε θαηαζθεπή ησλ 

θαηάιιεισλ επηθαλεηψλ γηα πξνζηαζία απφ πηψζεηο.  
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πγθεθξηκέλα  ε  ζεκεξηλή εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο είλαη ε θάησζη:  

 

 

1.  Παιδική σαπά Ππωηοκκληζίος . Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο 

.Έιιεηςε δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη. 1-2  

      

2. Παιδική σαπά Μάνδπαρ :Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο .Έιιεηςε 

δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη.3   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Παιδική σαπά Κιζζαπίος :  Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο 

.Έιιεηςε δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη.4-5:  
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4. Παηδθή ραξά Γαδηάο Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο .Έιιεηςε 

δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη 6-7 

 

5. Παιδική σαπά Λςκόθηρ Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο .Έιιεηςε 

δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Παιδική σαπά  Λαγςνών  : Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο 

.Έιιεηςε δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη. 9        
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 7. Παηδηθή ραξά Ακνξίνπ. : Παηδηθή ραξά πνπ έρεη ήδε απνμεισζεί, θαζψο ήηαλ επηθίλδπλε γηα ηνπο ρξήζηεο 

.Φυη. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Παιδική σαπά παιδικού ζηαθμού Τςσεπού . Πιήξεο έιιεηςε πηζηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ Έιιεηςε δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη. 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Παιδική σαπά παιδικού ζηαθμού Σοςθλίος  Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο 

θξίλεηαη  αζχκθνξε.  Έιιεηςε δαπέδσλ αζθαιείαο 
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Φυη. 12-13 

 

   

 

10. Παιδική σαπά Τςσεπού :Παηδηθή ραξά πνπ έρεη ήδε απνμεισζεί, θαζψο ήηαλ επηθίλδπλε γηα ηνπο ρξήζηεο 

 Φυη. 14-15 

 

 

 

11. Παιδική σαπά Σιδηπούρ  Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο .Έιιεηςε 

δαπέδσλ αζθαιείαο 

Φυη. 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Παιδική σαπά Αγπιάνηρ  Δπηθίλδπλεο θαη θαηεζηξακκέλεο θαηαζθεπέο, Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο .Έιιεηςε 

δαπέδσλ αζθαιείαο 
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Φυη. 17 

 

 

Οη πξναλαθεξφκελνη ρψξνη θαη νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη κειεηεζεί κε βάζε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο ΔΝ1176, ΔΝ1177 θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ κε ηελ ππ’ αξίζκ. 28492/11-05-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηελ ππ'αξίζκ. 27934/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

 

1.2 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΥΧΡΟΤ - ΚΟΠΙΜΟΣΖΣΑ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Όζνλ αθνξά, ζην ζέκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, πιεξνχληαη νη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο.  

πγθεθξηκέλα: 

 δελ βξίζθνληαη δίπια ζε πεξηνρέο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο (φπσο γηα παξάδεηγκα θαηνιηζζήζεηο, θαηαθξεκλίζεηο, 

εζηίεο κνιχλζεσλ θ.ιπ.),  

 δελ γεηηληάδνπλ κε ρξήζεηο πνπ πξνθαινχλ αηκνζθαηξηθή θαη ερεηηθή ξχπαλζε θαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ επηθίλδπλα  γηα ηελ πγεία πιηθά,  

 δελ γεηηληάδνπλ κε δξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο ή θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ,  

 δελ είλαη νπηηθά απνκνλσκέλνη ρψξνη,  

 δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ (φπσο 

λεθξνηαθεία, θπιαθέο θ.ιπ.)  

 ππάξρεη άλεηε θαη αζθαιήο πξφζβαζε (πεδφδξνκνο, δξφκνο ήπηαο θπθινθνξίαο, πεδνδξφκην θ.ιπ.). 

ήκεξα νη ππάξρνπζεο παηδηθέο ραξέο ππνιεηηνπξγνχλ, γηαηί δελ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο, ψζηε λα 

πηζηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο EN1176, ΔΝ 1177 θαη ΔΝ 71:3 θαη ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία: Τπνπξγηθή Απφθαζε 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 

27934/14 ππνπξγηθή απφθαζε θαη ηελ Δγθχθιην: 44/07-08-14 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχληαη βαζηθέο ειιείςεηο ζηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ πθηζηάκελσλ νξγάλσλ, δηφηη ηα παηρλίδηα πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ είλαη παιηά θαη έρνπλ ππνζηεί θζνξέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ 

ζπληήξεζε ηνπο πνιιέο θνξέο αδχλαηε ή αζχκθνξε. Φπζηθά ζε θάπνηεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ έρεη γίλεη πιήξε απνμήισζε 
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ησλ νξγάλσλ  ιφγσ ηεο άκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ νξγάλσλ . Σα παηρλίδηα πνπ έρνπλ παξακείλεη δελ δηαζέηνπλ έγθπξε 

πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ1176 θαη δελ πιεξείηαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο αζθαιείαο ηνπ θάζε νξγάλνπ, ελψ απνπζηάδεη θαη ην 

απαηηνχκελν δάπεδν αζθαιείαο. Ζ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ ΑΜΔΑ, απνηειεί ζεκαληηθή επίζεο παξάκεηξν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηνπνζέηεζε λένπ αζθαινχο, πηζηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, θαζψο θαη γηα ΑΜΔΑ. 

Ζ αλάπιαζε ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ψζηε λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο θαη 

ζπλάζξνηζεο. Ζ αλάπιαζε ζα απνηειέζεη πεγή δσήο, απνδίδνληαο ζηνπο ρψξνπο  αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα κε 

θχξην γλψκνλα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ, ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ, γηα παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ, θαζψο επίζεο  θαη 

γηα ηνπο επηζθέπηεο θάζε ειηθίαο.  

Οη επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο:  

 Γεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ δσλψλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ειηθηαθή νκάδα-δψλε λεπίσλ θαη δψλε παηδηψλ 

 Σνπνζέηεζε λένπ εμνπιηζκνχ  

 Καηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ επηθαλεηψλ γηα πξνζηαζία απφ πηψζεηο.  

Ο λένο εμνπιηζκφο πνπ έρεη επηιεγεί πεξηιακβάλεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ειηθηαθψλ νκάδσλ, 

φπσο π.ρ. θνχληεο θαη ειαηήξηα γηα λήπηα, ηξακπάιεο θαη θνχληεο γηα παηδηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, ηζνπιήζξεο θαη 

ζχλζεηα γηα λήπηα, θαζψο θαη γηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη αλαξξηρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά, πνπ δίλνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο δηαδξνκήο πεξηπέηεηαο. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ ρψξσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

ψζηε λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ επηθίλδπλνπ θαη κε πηζηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, κε παηρλίδηα αζθαιή θαη 

θαηάιιεια ψζηε λα αλαπηπρζνχλ αζθαιείο ρψξνη γηα παηρλίδη θαη μεθνχξαζε.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα 

πξναλαθεξφκελα πξφηππα αζθαιείαο θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. πγθεθξηκέλα: 

 Ζ επηζθεςηκφηεηα, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε ζήκαλζε ηνπ θάζε ρψξνπ, κε πεξίθξαμε θαη είζνδν νξηζκέλε θαη φξηα 

θαζνξηζκέλα, θαζψο θαη πηλαθίδα εηζφδνπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηάβαζε ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ιφγν παξνπζίαο ζηνλ ρψξν, 

ζε δψα, αιιά θαη λα πεξηνξίδνληαη ηπρφλ θίλδπλνη, ρσξίο σζηφζν λα απνθφπηεηαη ν ρψξνο απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Γηα ηηο 

ελέξγεηεο απηέο έρεη γίλεη μερσξηζηή κειέηε απφ ηνλ Γήκν θαζψο ζα θαιπθηνχλ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ)  

 Ζ αζθάιεηα πνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηα παηδηά ε επηινγή ησλ παηρληδηψλ,  

 Ζ ζέζε ησλ θαζηζηηθψλ γηα θαιχηεξε επίβιεςε απφ ηνπο ζπλνδνχο.( Έρεη γίλεη μερσξηζηή κειέηε απφ ηνλ Γήκν θαζψο ζα 

θαιπθηνχλ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ)  

 Ζ πνηθηιία ησλ παηρληδηψλ, ψζηε λα πξνζθέξνληαη ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε, ζε πιεζψξα 

ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

 Ζ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαιείαο ηνπ θάζε παηρληδηνχ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνχ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε κηθξψλ θάδσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρψξνπ. ( Έρεη γίλεη μερσξηζηή κειέηε απφ ηνλ Γήκν θαζψο ζα 

θαιπθηνχλ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ)  

 Ο επαξθήο θσηηζκφο  

 Ζ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ Α.κε.Α 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 211820,52€ κε ΦΠΑ 24% 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ζα δηεμαρζεί Αλνηθηφο Γεκφζηνο Ζιεθηξνληθφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Σν αλσηέξσ πνζφ  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο "ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ - 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ", ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "Πξνκήζεηα- 
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ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ησλ δήκσλ ηεο Υψξαο", βάζεη ηεο ππ'αξίζκ. 7244/13-03-2018 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο θαη αθνξνχλ πξνβιεπφκελεο απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα δαπάλεο,  

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη αλάγθεο ζε φξγαλα παηρληδηνχ θαη αζηηθφ εμνπιηζκφ ηεο θάζε Παηδηθήο Υαξάο έρνπλ επηιεγεί σο εμήο: 

 

1.3 ΠΡΟΜΔΣΡΖΔΙ - ΤΛΙΚΑ 

Οη αλάγθεο ζε φξγαλα παηρληδηνχ θαη εμνπιηζκφ, αλά παηδηθή ραξά είλαη νη εμήο : 

 1. Παηδηθή ραξά Πξσηνθθιεζίνπ  (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

24 

ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  1 

5 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 4ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

15 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 4ΘΔΗΑ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

67 

34 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

    

2. Παιδική σαπά Μάνδπαρ (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

24 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  1 

4 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

16 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

60 

34 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

 

 

   

3. Παηδηθή ραξά Κηζζαξίνπ (CPV: 37535200-9) 

  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

24 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  1 
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5 
ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 4ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

15 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 4ΘΔΗΑ 1 

33 
ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΠΛΟ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

67 

34 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

    

4. Παηδηθή ραξά Γαδηάο  (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

24 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  1 

4 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

15 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 4ΘΔΗΑ 1 

33 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΠΛΟ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

60 

34 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

 

5. Παιδική σαπά Λςκόθωηορ(Λςκόθηρ) (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

24 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  1 

3 
ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 2ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

16 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 1 

33 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΠΛΟ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

49 
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34 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

    

6.Παηδηθή ραξά Λαγπλώλ (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

24 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  1 

3 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 2ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

16 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

48 

34 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

    

7. Παηδηθή ραξά Ακνξίνπ (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

26 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΗΧΝ 1 

3 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 2ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

16 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

92 

34 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

    

8. Παηδηθή ραξά παηδηθνύ ζηαζκνύ Σπρεξνύ (CPV: 37535200-9) 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

19 
ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ ΣΡΔΝΟ 1 

11 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΓΗΠΛΟ ΟΥΖΜΑ 1 

7 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΜΟΝΟ ΟΥΖΜΑ 1 
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14 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 2ΘΔΗΑ 1 

34 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

  

 

 

  

9. Παηδηθή ραξά παηδηθνύ ζηαζκνύ νπθιίνπ (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

22 ΣΡΔΝΑΚΗ ΣΟΤΝΔΛ 1 

21 ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 1 

23 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ ΚΔΠΖ  1 

11 ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΓΗΠΛΟ ΟΥΖΜΑ 1 

8 ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΜΟΝΟ ΕΧΑΚΗ 1 

27 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΧΝ ΔΛΔΦΑΝΣΑ 1 

9 ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΕΧΑΚΗ ΕΟΤΓΚΛΑ  1 1 

12 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΝΖΠΗΧΝ & 

ΠΑΗΓΧΝ 
1 

17 ΓΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 1 

28 

ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΞΤΛΗΝΑ 

ΠΑΣΖΜΑΣΑ 
1 

29 ΓΟΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ  1 

34 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

    

10.Παηδηθή ραξά Σπρεξνύ (CPV: 37535200-9) 

  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

2 ΚΟΤΝΗΑ 2ΘΔΗΑ ΠΑΗΓΧΝ 1 

1 
ΚΟΤΝΗΑ 2ΘΔΗΑ ΝΖΠΗΧΝ 1 

20 

ΠΟΛΤΤΝΘΔΣΟ ΠΤΡΓΟ 

"ΕΟΤΓΚΛΑ" 
1 

25 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΧΝ 1 

10 ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΕΧΑΚΗ ΕΟΤΓΚΛΑ  2 2 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

44 





 

Σελίδα 51 

32 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 2000ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

63 

34 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

 

11.Παηδηθή ραξά ηδεξνύο (CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

6 ΚΟΤΝΗΑ 4ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

30 ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑ 1 

18 ΤΝΘΔΣΟ ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΟ 1 

13 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 1 

33 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΠΛΟ 2 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

41 

32 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 2000ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

83 

34 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

 

12.Παηδηθή ραξά Αγξηάλε(CPV: 37535200-9) 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

24 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  1 

4 ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 3ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 

16 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 1 

15 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 4ΘΔΗΑ 1 

35 ΜΥΛΟΣ ΑΠΛΟΣ 1 

33 
ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΠΛΟ 1 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

60 
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ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

34 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 1 

 

Όια ηα φξγαλα παηδηθψλ ραξψλ θαη ηα δάπεδα αζθαιείαο ζα δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη φιεο ηηο πηζηνπνηήζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο ΔΝ1176, ΔΝ1177 θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

κε ηελ ππ' αξίζκ. 28492/11-05-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

ππ'αξίζκ. 27934/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2029/ 25 -7¬2014). 

 

 

1.4 ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΖΖ 

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

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

•  Σα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί, ψζηε λα είλαη αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο (π.ρ. νη γσλίεο λα είλαη 

ζηξνγγπιεκέλεο, λα κε γίλεηαη ρξήζε ακίαληνπ, ηνμηθψλ ρξσκάησλ, εχθιεθησλ πιηθψλ θ.ιπ.). 

• Σα φξγαλα θαη νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΝ1176 θαη 

λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. 

• Σα ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΝ1176 θαη ΔΝ1177 

θαζψο θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ71.3 (κεηαλάζηεπζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ) θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο - κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

• Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ 60598-1,2,3 επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

• Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ, ησλ δαπέδσλ θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη  επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

• Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ ππεπζχλνπ πνπ ζα αλαιάβεη, βάζεη ζρεηηθήο επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ, ζρεηηθά κε 

εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, δαπέδσλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

Γελ είλαη επηηξεπηή ε πψιεζε, ε δσξεάλ δηάζεζε ή ε ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ παηδηθήο ραξάο, ζε Γήκνπο θαη θνηλφηεηεο, εθφζνλ 

δελ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξίζκ. 28492/11-05-2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009), φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ'αξίζκ. 27934/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή ν εηζαγσγέαο ή ν δηαλνκέαο  πνπ ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά 

εμνπιηζκνχο παηδηθψλ ραξψλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα θαζέλα απφ απηνχο πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ, κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ1176.  

Σν πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνθαηαξηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

εμνπιηζκώλ θαη πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πξηλ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ 

φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα πξνο ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή ηερληθή 
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έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 11 ηεο Y.A. 28492/11-

05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ειέγρνπ. 

Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ 

αλά παηδηθή ραξά. 

 

1.5 ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ - ΔΙΑΓΧΓΔΙ – ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ 

Ο θαηαζθεπαζηήο, ν εηζαγσγέαο ή ν αληηπξφζσπνο πξέπεη λα ηνπνζεηεί πηλαθίδα επάλσ ζηνλ εμνπιηζκφ κε ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

α) Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε, έηνο θαηαζθεπήο θαη αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ θάζε νξγάλνπ,  

β) Διάρηζηε θαη κέγηζηε ειηθία ησλ παηδηψλ,  

γ) Μέγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ. 

δ) Αλαθνξά ζηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΝ 1176 θαη ΔΝ 1177. 

ε) Γηα θάζε εμνπιηζκφ λα παξαδίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην δήκν εγρεηξίδην νδεγηψλ πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζηηο νπνίεο ζα πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα: 

•  ηνπο απαηηνχκελνπο νπηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ, 

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

•  ηελ ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε θχζε, ε 

ρξήζε θαη νη ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηά πεξίπησζε εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ. 

Ο θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δειψλεη φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ζα παξαδψζεη ζην Γήκν ηα 

απαηηνχκελα ηνπ άξζξνπ 6, ηεο ππ'αξίζκ. ΤΑ 28492/11-05¬2009 (ΦΔΚ 931Β'/18-05-2009), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ'αξίζκ. 

ΤΑ 27934 Τ.Α. (ΦΔΚ 2029/Β'/25-7-2014) θαη ηζρχεη. Δπίζεο ζα δειψλεη φηη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθπνλήζεη ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN 1176-7. 

 

ζη) ηελ πξνζθνξά γηα θάζε εμνπιηζκφ  λα παξαδίδεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή, ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκα prospectus ή 

θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ζπλνδεπκέλα απφ ηα 

απαξαίηεηα ζρέδηα (θαηφςεηο, ρψξνο αζθαιείαο). ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ έληππα είλαη ππνρξεσηηθφ ζηε ζέζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ αληηθεηκέλνπ λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ θαη λα δηεπθξηλίδεηαη ν ηχπνο πνπ πξνζθέξεηαη κε ηξφπν 

κνλνζήκαλην έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη θακία ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο.  

Δηδηθφηεξα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θάζε είδνπο ζα ππάξρεη:  

α. Υψξα πξνέιεπζεο - θαηαζθεπήο,  

β. Καηαζθεπαζηηθφο - Πξνκεζεπηηθφο Οίθνο,  

γ. Σχπνο ή κνληέιν πξνζθεξνκέλνπ. 

Γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο «θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ καο». 

Με ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαη ηα εμήο:  

Γείγκαηα: 

1. Σκήκα νξηδφληηνπ ζσιήλα Φ76 mm, πάρνπο 3mm  

2. Σκήκα εκπνηηζκέλεο μπιείαο  95x95mm 

3. Σκήκα έγρξσκνπ πάλει HPL πάρνπο 12mm θαη 18mm 

4. Σκήκα εθηππσκέλνπ έγρξσκνπ πάλει HPL  
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5. Γείγκα πιαθηδίνπ αζθαιείαο κε άλσ ζηξψζε απφ εληαίν θηικ EPDM 

6. Γείγκα πιαθηδίνπ αζθαιείαο κε άλσ ζηξψζε απφ βακκέλν θφθθν EPDM 

7. Γείγκα πνιπαηζπιελίνπ LDPE κε ελζσκαησκέλν ζηνλ ππξήλα ηνπ κεραληζκφ θσηηζκνχ ιακπηήξσλ LED κε ηελ θίλεζε 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

ηνπνζεηεκέλα ζε ζπζθεπαζία ζθξαγηζκέλε κε επθξηλψο αλαθεξφκελα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. Ζ Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα 

λα απνξξίςεη φπνηα δείγκαηα δελ είλαη επαξθή γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ είηε δελ αληαπνθξίλνληαη 

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

ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ θαηαβάιιεηαη.  

Αληίγξαθν δειηίνπ απνζηνιήο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δεηγκάησλ πξνο ην Γήκν, θαζψο θαη αξηζκφο Πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο απηψλ, 

πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

2.1 ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΤΛΙΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ  

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ 

ΞΤΛΙΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (εθηφο εάλ αλαθέξεηαη ζε θάπνην άξζξν δηαθνξεηηθά) 

1. ΞΤΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

Σα θέξνληα μχιηλα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο 16-18%. Ζ μπιεία είλαη πινηνκεκέλε  
ζχκθσλα κε ην DIN 1052 (Μέξνο 1) θιάζε Α1 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ  DIN 4074 ( Μέξνο 1 & 2 - Πξηζηή 
μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο). 

ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

 Δηδηθφ Βάξνο: 500kg/m3 

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

 0,0015        Δθαπηνκεληθά 0,003

        Καηά κήθνο 0,00007 

 Ζ ζεξκηθή δηαζηνιή γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ζθνπνχο είλαη αζήκαληε. 

2. ΓΟΚΟΗ (ΤΝΘΔΣΖ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ ΞΤΛΔΗΑ) 

χλζεηε επηθνιιεηή μπιεία ρξεζηκνπνηείηαη ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά.  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΤΝΘΔΣΧΝ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 Τγξαζία (8-10%).  

 Οδνλησηή ζθήλσζε.  

Μεηά ηελ μήξαλζε (ηειηθή πγξαζία μχινπ θαηά DIN 52183 : 8-12%) , ε μπιεία ηεκαρίδεηαη θαηά κήθνο ψζηε λα αθαηξεζνχλ νη 

κε επηηξεπηνί ξφδνη θαη νη θάζε είδνπο δπζκνξθίεο ηνπ μχινπ πνπ επεξεάδνπλ  ηελ αληνρή ηνπ θαη θαηφπηλ ζπξξάβεηαη θαηά 

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

 πγθφιιεζε μχινπ. 

Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ μχινπ γίλεηαη κε θφιιεο  PVA (νμηθφ πνιπβηλχιην) θαη θαηάιιειν θαηαιχηε, κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά : 

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

α. Αληνρή δεζκψλ θφιιαο :    

  EN 301 (ηχπνο θφιιαο I θαη II, θιάζε 1,2 θαη 3),  
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  EN 391 

  EN 392 (shear test) and  

  DIN 68141 

Διέγρνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή ζπγθφιιεζε φπσο: ε ζεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ρψξνπ 

ζπγθφιιεζεο, ε πνζφηεηα ηεο θφιιαο, ν αλνηθηφο ρξφλνο (ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ επάιεηςεο θνιιάο θαη επαθήο κεηαμχ ησλ 

ζπγθνιιεκέλσλ  ζηνηρείσλ), ε πίεζε πνπ εθαξκφδεηαη  ζηα ζπγθνιιεκέλα ζηνηρεία (ζε φινπο ηνπο θπιίλδξνπο) θαη ν ρξφλνο 

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

ζπγθφιιεζεο (πίεζε, ρξφλνο) ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηή.  

ΔΓΥΡΧΜΔ ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ 

Οη έγρξσκεο επηθάλεηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ή πιαθάδ ζαιάζζεο. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, 

ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

HPL (High Pressure Laminate) 

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

ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ 

ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν HPL ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 10 εηψλ γηα ην 

ρξψκα θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ θαη 20 εηψλ γηα κεραληθή αληνρή, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

HDPE (High Density Polyethylene) 

Σν HDPE (High Density Polyethylene – Τςειήο Ππθλφηεηαο Πνιπαηζπιέλην) είλαη πιηθφ πνπ αλαγλσξίδεηαη παγθφζκηα γηα ηηο 

αμηφινγεο ζεξκνκεραληθέο, ειεθηξηθέο θαη ρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ (ηνλ θπξηφηεξν 

εθπξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πνιπνιεθηλψλ), ην νπνίν παξάγεηαη κεηά απφ πνιπκεξηζκφ ηνπ αηζπιελίνπ. Έρεη αμηνζεκείσηα 

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

ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΑ 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο 

απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη 
απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν), ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 
ακκνβνιή.  

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ επξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 
κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη πξνδηαγξαθέο 
ησλ ραιχβδηλσλ ηκεκάησλ ησλ θαηαζθεπψλ  ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ EN ISO 9001 θαη 
ISO 14001.  

ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα 
αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα 
ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΒΑΦΖ 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ 

κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξφ θαη είλαη θαηάιιεια θαη 

αζθαιή γηα ηα παηδηά.  

Ζ δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ. 
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ΑΦΑΛΔΙΑ 

Σα παηρλίδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ‘’Equipment Safety Law EN 1176, 

λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο. 

 

2.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Σα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, σο πξνο ηνλ ηχπν θαη ην πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ, ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

απεπζχλνληαη, ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ  θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηζνλνκία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Διεςκπινίζειρ 

Σηιρ διαζηάζειρ ηυν παισνιδιών και λοιπών ειδών ηηρ μελέηηρ καθώρ και ηυν σώπυν αζθαλείαρ επιηπέπεηαι  απόκλιζη ηηρ ηάξηρ 

ηος ±10%, όπυρ επίζηρ και ±10% ζηιρ διαζηάζειρ ηυν επί μέποςρ ζηοισείυν. 

Αποκλίζειρ ζηο μέγιζηο ύτορ πηώζηρ ηυν παισνιδιών επιηπέπονηαι ζε ποζοζηό ±10%, ανηιζηοίσυρ. Σε πεπίπηυζη πος οι 

αποδεκηέρ αποκλίζειρ ζηον σώπο αζθαλείαρ, οδηγούν ζε αύξηζη ηος σώπος αςηού ζε ζσέζη με ηιρ αναθεπόμενερ ζηην μελέηη 

διαζηάζειρ, ο ανάδοσορ θα ςποσπεούηαι ζε ανηίζηοιση αύξηζη ζηην ποζόηηηα ηων δαπέδων αζθαλείαρ, συπίρ επιπλέον 

οικονομική επιβάπςνζη ππορ ηον Δήμο.   

Επιπλέον, ζε πεπίπηυζη πος οι αποδεκηέρ αποκλίζειρ ζηο ύτορ πηώζηρ ηυν εξοπλιζμών, οδηγούν ζε αύξηζη ηος ύτοςρ αςηού 

ζε ζσέζη με ηο αναγπαθόμενο ζηην μελέηη, αςηό θα ζςνεπάγεηαι και ηην ανηίζηοιση αύξηζη ηος πάσοςρ ηος πποζθεπόμενος 

δαπέδος μέζα ζηιρ επιηπεπόμενερ αποκλίζειρ, ώζηε οι επιθάνειερ αποππόθηζηρ κπαδαζμών να πληπούν ηιρ απαιηήζειρ ηος 

ύτοςρ πηώζηρ ηυν εξοπλιζμών, συπίρ επιπλέον οικονομική επιβάπςνζη ππορ ηον Δήμο. 

Για ηα ανυηέπυ, ο ζςμμεηέσυν θα ππέπει να δεζμεύεηαι με ζσεηική ςπεύθςνη δήλυζη, επί ποινή αποκλειζμού.  

Αποκλίζειρ πέπαν ηυν αναθεπόμενυν επιηπεπηών οπίυν δεν θα γίνονηαι αποδεκηέρ και οι πποζθοπέρ θα αποππίπηονηαι υρ 

απαπάδεκηερ. 

 

2.2.1 ΚΟΤΝΙΑ 2ΘΔΙΑ ΝΖΠΙΧΝ 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2440mm 

Μήθνο: 2940mm 

Πιάηνο: 1580mm 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3000mm 

Πιάηνο: 7000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1300mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Κνχληα – Αηψξεζε 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα  ΑΜΔΑ: Όρη 





 

Σελίδα 57 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα ηεζζάξσλ ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία θαη δχν 
θαζίζκαηα λεπίσλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 3mm.  Σα ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ 
δνθνχο δηαηνκήο 95 x 95mm ελψ ζηεξεψλνληαη κε βίδεο Μ10 x 140 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ ηεκάρην ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο 
δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. 
Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά παλέια απφ HPL 12mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη 
ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ 
δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ.  Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ 
εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο (DIN 766) γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ πνπ απνιήγνπλ ζηα δχν θαζίζκαηα. 

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

Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο 
αλάκεζα ζην μχιν θαη ζην κέηαιιν. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη 
ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Σν θάζηζκα λεπίσλ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπάδεηαη απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ 
πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη θέξεη πεξηκεηξηθά θισβφ επελδεδπκέλν κε πνιπνπξεζάλε γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

 

2.2.2 ΚΟΤΝΙΑ 2ΘΔΙΑ ΠΑΙΓΧΝ 

 





 

Σελίδα 58 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2440mm 

Μήθνο: 2940mm 

Πιάηνο: 1580mm 





 

Σελίδα 59 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3000mm 

Πιάηνο: 7000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1300mm 

 

 

 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Κνχληα – Αηψξεζε 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα  

ΑΜΔΑ: 
Όρη  





 

Σελίδα 60 

 





 

Σελίδα 61 

 





 

Σελίδα 62 

 





 

Σελίδα 63 

 





 

Σελίδα 64 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα ηεζζάξσλ ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία θαη δχν 
θαζίζκαηα παηδηψλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 3mm.  Σα ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ 
δνθνχο δηαηνκήο 95 x 95mm ελψ ζηεξεψλνληαη κε βίδεο Μ10 x 140 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ ηεκάρην ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο 
δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. 
Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά παλέια απφ HPL 12mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη 
ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ 
δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ.  Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ 
εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο (DIN 766) γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ πνπ απνιήγνπλ ζηα δχν θαζίζκαηα. 

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

Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο 
αλάκεζα ζην μχιν θαη ζην κέηαιιν. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη 
ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Σν θάζηζκα παηδηψλ πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ ιάκα αινπκηλίνπ 
δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

 

2.2.3 ΚΟΤΝΙΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΖ 2ΘΔΙΑ ΜΙΚΣΖ 

 





 

Σελίδα 65 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2440mm 

Μήθνο: 2800mm 

Πιάηνο: 1450mm 





 

Σελίδα 66 

 





 

Σελίδα 67 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 3000mm 

Πιάηνο: 7000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1300mm 

 

 
Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Κνχληα – Αηψξεζε 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 68 

 





 

Σελίδα 69 

 





 

Σελίδα 70 

 





 

Σελίδα 71 

 





 

Σελίδα 72 

 





 

Σελίδα 73 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα ηεζζάξσλ ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία, έλα 
θάζηζκα παηδηψλ θαη έλα θάζηζκα λεπίσλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76 mm, πάρνπο 3mm. Σα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηδεξνζσιήλα 
δηαηνκήο Φ60,3mm θαη πάρνπο 3mm.  

Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηε ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά 
παλέια απφ HPL 8mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα κε ηα ππνζηπιψκαηα ζπγθνιιείηαη ζηα πφδηα εηδηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ 
κνξθνζίδεξν «Π» δηαηνκήο 50x25mm ην νπνίν θέξεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλα κπνπιφληα δηαηνκήο Μ10 ηα νπνία θαη 
πξνζαξκφδνληαη ζην ηξαπέδην ηεκάρην ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ 
δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ 
εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο (DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ βάζεσλ. Οη βάζεηο πάθησζεο 
ηνπνζεηνχληαη ζηα πέικαηα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο. πλνιηθά ε θαηαζθεπή 
είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σν θάζηζκα παηδηψλ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλν απφ ιάκα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 
400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

Σν θάζηζκα λεπίσλ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλν απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ 
πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη θέξεη θισβφ ππελδεδπκέλν κε πνιπνπξεζάλε πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

 

2.2.4 ΚΟΤΝΙΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΖ 3ΘΔΙΑ ΜΙΚΣΖ 

 





 

Σελίδα 74 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2440mm 

Μήθνο: 4600mm 

Πιάηνο: 1450mm 





 

Σελίδα 75 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 4750mm 

Πιάηνο: 7000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1300mm 

 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 3 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Κνχληα – Αηψξεζε 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 76 

 





 

Σελίδα 77 

 





 

Σελίδα 78 

 





 

Σελίδα 79 

 





 

Σελίδα 80 

 





 

Σελίδα 81 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα έμη ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία, δχν θαζίζκαηα 
παηδηψλ θαη έλα θαζίζκαηα λεπίσλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76 mm, πάρνπο 3mm. Σα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηδεξνζσιήλα 
δηαηνκήο Φ60,3mm θαη πάρνπο 3mm.  

Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά 
παλέια απφ HPL 8mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα κε ηα ππνζηπιψκαηα ζπγθνιιάηαη ζηα πφδηα εηδηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ 
κνξθνζίδεξν «Π» δηαηνκήο 50x25mm ην νπνίν θέξεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλα κπνπιφληα δηαηνκήο Μ10 ηα νπνία θαη 
πξνζαξκφδνληαη ζην ηξαπέδην ηεκάρην ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ 
δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ 
εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο (DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ βάζεσλ. Οη βάζεηο πάθησζεο 
ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο. πλνιηθά ε θαηαζθεπή 
είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκφ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σα θαζίζκαηα παηδηψλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ 
δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ 
πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη θέξνπλ θισβφ ππελδεδπκέλν κε πνιπνπξεζάλε πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

 

 

2.2.5 ΚΟΤΝΙΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΖ 4ΘΔΙΑ ΜΙΚΣΖ 

 





 

Σελίδα 82 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2550mm 

Μήθνο: 5620mm 

Πιάηνο: 1450mm 





 

Σελίδα 83 

 





 

Σελίδα 84 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 5750mm 

Πιάηνο: 7000mm 

Ύςνο πηψζεο: 1300mm 

 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 4 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Κνχληα – Αηψξεζε 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 85 

 





 

Σελίδα 86 

 





 

Σελίδα 87 

 





 

Σελίδα 88 

 





 

Σελίδα 89 

 





 

Σελίδα 90 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα έμη ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία, δχν θαζίζκαηα 
παηδηψλ θαη δχν θαζίζκαηα λεπίσλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76 mm, πάρνπο 3mm. Σα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηδεξνζσιήλα 
δηαηνκήο Φ60,3mm θαη πάρνπο 3mm.  

Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά 
παλέια απφ HPL 8mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα κε ηα ππνζηπιψκαηα ζπγθνιιείηαη ζηα πφδηα εηδηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ 
κνξθνζίδεξν «Π» δηαηνκήο 50x25mm ην νπνίν θέξεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλα κπνπιφληα δηαηνκήο Μ10 ηα νπνία θαη 
πξνζαξκφδνληαη ζην ηξαπέδην ηεκάρην ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ 
δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ 
εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο (DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ βάζεσλ. Οη βάζεηο πάθησζεο 
ηνπνζεηνχληαη ζην πέικα (θάησ πιεπξά) ησλ ππνζηπισκάησλ πξνο απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο πγξαζίαο. πλνιηθά ε θαηαζθεπή 
είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σα θαζίζκαηα παηδηψλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ 
δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ 
πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη θέξνπλ θισβφ ππελδεδπκέλν κε πνιπνπξεζάλε πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

 

2.2.6 ΚΟΤΝΙΑ 4ΘΔΙΑ ΜΙΚΣΖ 





 

Σελίδα 91 

 





 

Σελίδα 92 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 2440mm 

Μήθνο: 5700mm 

Πιάηνο: 1580mm 





 

Σελίδα 93 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο:   1300mm 

Μήθνο: 5750mm 

Πιάηνο   7000mm 

 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 4 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Κνχληα – Αηψξεζε 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1.5 / 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 94 

 





 

Σελίδα 95 

 





 

Σελίδα 96 

 





 

Σελίδα 97 

 





 

Σελίδα 98 

 





 

Σελίδα 99 

 





 

Σελίδα 100 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα έμη ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία θαη θαζίζκαηα 
λεπίσλ θαη παηδηψλ θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 1,5 εηψλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 3mm.  Σα έμη ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ δνθνχο 
δηαηνκήο 95 x 95mm ελψ ζηεξεψλνληαη κε βίδεο Μ10 x 140 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ ηεκάρην ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο 
δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. Σν ηξαπέδην κεηαιιηθφ ηεκάρην πξνζαξηάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα εξγνζηαζηαθά. 
Δπίζεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά παλέια απφ HPL 12mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη 
ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Ζ αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ 
δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ 
εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο (DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα δχν θαζίζκαηα. 

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

Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ 
πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη θέξνπλ θισβφ επελδεδπκέλν κε πνιπνπξεζάλε πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

Σν θάζηζκα παηδηψλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπάδεηαη απφ ιάκα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 
400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

 

 

2.2.7 ΔΛΑΣΖΡΙΟ ΜΟΝΟ ΟΥΖΜΑ 

Γεληθέο δηαζηάζεηο                                         

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 600mm 

Μήθνο: 3840mm 

Πιάηνο: 3300mm 

 

 

 

 

 

 

 

Ύςνο: 780mm  

Μήθνο: 840mm 

Πιάηνο: 300mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 101 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή κνηνζπθιέηαο. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη 
πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θνξέα κε ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) πάρνπο 
4mm. Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο ‘Π’ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην εζσηεξηθνχ ηνπ ‘Π’ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο 
θαζψο θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 19mm. ηηο ηέζζεξηο 
εηδηθά δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 325 x 
300 mm. Σν θάζηζκα ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο 
(θξεδάηε) ψζηε λα κελ πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δχν κεηαιιηθά θαπάθηα 
ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα 
ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη 
ην ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζχζθημεο.  

 

2.2.8 ΔΛΑΣΖΡΙΟ ΜΟΝΟ ΕΧΑΚΙ 

 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο                                         

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: ≤600mm 

Μήθνο: 3820mm 

Πιάηνο: 3300mm 

 

 

Ύςνο: 830mm  

Μήθνο: 820mm 

Πιάηνο: 300mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα  

ΑΜΔΑ: 
Όρη  





 

Σελίδα 102 

 





 

Σελίδα 103 

 





 

Σελίδα 104 

 





 

Σελίδα 105 

 





 

Σελίδα 106 

 





 

Σελίδα 107 

 





 

Σελίδα 108 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή αιφγνπ ή παξφκνηαο κνξθήο . ε θαηάιιειεο ζέζεηο 
ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θνξέα κε ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) πάρνπο 
3mm. Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο ‘Π’ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην εζσηεξηθνχ ηνπ ‘Π’ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο 
θαζψο θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη απφ θφληξα πιαθάδ ζαιάζζεο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά 
δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 325 x 
300 mm. Σν θάζηζκα ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο 
(θξεδάηε) ψζηε λα κελ πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο.  





 

Σελίδα 109 

Ζ βάζε απνηειείηαη από ειαηήξην ύςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δύν κεηαιιηθά θαπάθηα 

ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Ζ πιάθα αγθύξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε 

ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιόγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ν 

θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδώλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθύξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζύζθημεο.   





 

Σελίδα 110 

 

 

 

 

2.2.9 ΔΛΑΣΖΡΙΟ ΕΧΑΚΙ ΕΟΤΓΚΛΑ  1 

 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο                                         

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: <600mm 

Μήθνο:3900mm  

Πιάηνο:3300mm  

 

 

Ύςνο:890mm  

Μήθνο:900mm  

Πιάηνο:300mm  

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1.5 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα  

ΑΜΔΑ: 
Όρη  





 

Σελίδα 111 

 





 

Σελίδα 112 

 





 

Σελίδα 113 

 





 

Σελίδα 114 

 





 

Σελίδα 115 

 





 

Σελίδα 116 

 





 

Σελίδα 117 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή «δεηλνζαπξάθη» ή παξφκνηαο κνξθήο . ε θαηάιιειεο 
ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θνξέα κε ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) πάρνπο 
3mm. Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο ‘Π’ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην εζσηεξηθνχ ηνπ ‘Π’ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο 
θαζψο θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη απφ θφληξα πιαθάδ ζαιάζζεο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά 
δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 325 x 
300 mm. Σν θάζηζκα ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο 
(θξεδάηε) ψζηε λα κελ πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο.  





 

Σελίδα 118 

Ζ βάζε απνηειείηαη από ειαηήξην ύςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δύν κεηαιιηθά θαπάθηα 

ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Ζ πιάθα αγθύξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε 

ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιόγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ν 

θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδώλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθύξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζύζθημεο.   





 

Σελίδα 119 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10 ΔΛΑΣΖΡΙΟ ΕΧΑΚΙ ΕΟΤΓΚΛΑ  2 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο                                         

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: ≤600mm 

Μήθνο: 3840mm 

Πιάηνο: 3300mm 

 

 

Ύςνο: 910mm  

Μήθνο: 840mm 

Πιάηνο: 300mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 120 

 





 

Σελίδα 121 

 





 

Σελίδα 122 

 





 

Σελίδα 123 

 





 

Σελίδα 124 

 





 

Σελίδα 125 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή θακεινπάξδαιε ή παξφκνηαο κνξθήο. ε θαηάιιειεο 
ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θνξέα κε ηελ βάζε ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) πάρνπο 
3mm. Σν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο ‘Π’ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην εζσηεξηθνχ ηνπ ‘Π’ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο 
θαζψο θαη ηέζζεξηο απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο 
πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 325 x 
300 mm. Σν θάζηζκα ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο 
(θξεδάηε) ψζηε λα κελ πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο.  





 

Σελίδα 126 

Ζ βάζε απνηειείηαη από ειαηήξην ύςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δύν κεηαιιηθά θαπάθηα 

ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Ζ πιάθα αγθύξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε 

ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιόγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ν 

θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδώλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθύξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζύζθημεο.   





 

Σελίδα 127 

 

2.2.11 ΔΛΑΣΖΡΙΟ ΓΙΠΛΟ ΟΥΖΜΑ 
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Σελίδα 129 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 840 mm 

Μήθνο: 850 mm 

Πιάηνο: 350 mm 

 





 

Σελίδα 130 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Κξίζηκν Ύςνο Πηψζεο: <600 mm 

Μήθνο: 3850 mm 

Πιάηνο: 3350 mm 

 

 

 

 

 

 

 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ, απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεια θχιια HPL πάρνπο 12mm, ζε ζρήκα 'αεξνπιάλνπ' ή παξφκνηαο κνξθήο Σα δχν θχιια 
έρνπλ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 320 mm. πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δχν ζσιήλεο Φ26.9 mm, πνπ ιεηηνπξγνχλ 
αληίζηνηρα σο ρεηξνιαβή θαη αλαβνιέαο.  

Αλάκεζα ζηα δχν θνκκάηηα ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη πιαζηηθφ θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG δηαζηάζεσλ 370 x 300 x 12 mm. Σν 
θάζηζκα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ιάκα πάρνπο 3 mm θαη δηαηνκήο 365 x 280 mm. Ζ ιάκα κε ην θάζηζκα θαη ην θνξέα, βηδψλεηαη 
ζηέξεα ζην ειαηήξην ηεο βάζεο, κέζσ ηνπ άλσ θαπαθηνχ ζχζθημεο.  

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 1 παηδί 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 131 

Ζ βάζε απνηειείηαη από ειαηήξην ύςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δύν κεηαιιηθά θαπάθηα 

ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Ζ πιάθα αγθύξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε 

ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιόγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ν 

θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδώλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθύξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζύζθημεο.   





 

Σελίδα 132 

 

2.2.12 ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΔΛΑΣΖΡΙΟΤ ΝΖΠΙΧΝ & ΠΑΙΓΧΝ 

 

Γηαζηάζεηο Παηρληδηνύ: 

Μήθνο x Πιάηνο x Ύςνο: 640mm x 400mm x 800mm 

Γηαζηάζεηο Αζθαιείαο: 

Μήθνο x Πιάηνο:  3640mm x 3400mm  

Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο: 570mm 

Ζιηθηαθή Οκάδα:  3+ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: ΟΥΗ 

 

Σν παηρλίδη απνηειείηαη απφ θνξέα / θάζηζκα θαη βάζε.  

Ο θνξέαο / θάζηζκα είλαη εληαίνο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE), ρσξίο εκθαλείο ελψζεηο θαη 

θνιιήζεηο, ζρεκαηίδνληαο έλα εληαίν νκνηφκνξθν ζψκα θαη πξνζαξηάηαη κέζσ θαηάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο ζηε βάζε. Ο θνξέαο / 

θάζηζκα είλαη δηάηξεηνο ζε δχν πιεπξέο ηνπ, ζρεκαηίδνληαο ρεηξνιαβέο γηα ην ρξήζηε κε φπνηα θνξά θαη αλ θάζεηαη ελψ ζηηο 

άιιεο δχν πιεπξέο ηνπ ππάξρνπλ θνηιφηεηεο, θαηάιιειεο γηα ηε ζηήξημε ησλ πνδηψλ. Αλαιφγσο κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ ρξήζηε 

(3+ ή 6+), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεγάιε πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο είηε ζαλ πιάηε είηε ζαλ ρεηξνιαβή.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην Φ160mm, δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο 

ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο κέζα ζε ηζηκεληνθνλίακα ηθαλνχ βάζνπο. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο ζπλδέεηαη πάλσ ζην 

ειαηήξην ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ, βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο. ην χςνο ηνπ εδάθνπο ππάξρεη έλα πιαζηηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ ην νπνίν πεξηβάιιεη ην ειαηήξην θαη πξνζηαηεχεη ην ρξήζηε απφ παγίδεπζε ησλ άθξσλ ηνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε 

απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα γηα ηελ αληνρή ηνπο ζηε δηάβξσζε. Σν ειαηήξην είλαη βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

Δζσηεξηθά ν θνξέαο θέξεη ζηνλ ππξήλα ηνπ κία γελλήηξηα θαη έγρξσκνπο ιακπηήξεο ηχπνπ LED. Ζ γελλήηξηα ζπιιέγεη ηελ 

θηλεηηθή ελέξγεηα απφ ηελ θίλεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε ειεθηξηθή κε ηελ νπνία ηξνθνδνηνχληαη νη ιακπηήξεο. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα, ζε θάζε ηαιάλησζε ηνπ ρξήζηε λα αλάβνπλ νη ιακπηήξεο δεκηνπξγψληαο έλα νπηηθφ εξέζηζκα γηα ην ρξήζηε θαη 

ηνλ πεξίγπξν ηνπ.  

 

 

2.2.13 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΙΟΤ 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο                                         

Ύςνο: 750 mm  

Μήθνο: 1400 mm 

Πιάηνο: 300mm 





 

Σελίδα 133 
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Σελίδα 136 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: <600mm 

Μήθνο: 4400mm 

Πιάηνο: 3300mm 

 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  
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Σελίδα 141 

Tερληθή πεξηγξαθή 

Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ μχιηλν θνξέα πνπ ζηεξίδεηαη ζε βάζε απφ ιακαξίλα κε έλα ειαηήξην πνπ επηηξέπεη ηελ ηαιάλησζε. 

Κάζεηα ζηνλ θνξέα, ζπλδένληαη δχν μχιηλεο παξάιιειεο δνθνί 1400 x 120 x 45 mm κε κεηαμχ ηνπο δηάθελν 18 mm. Γηακήθσο θαη 

αλάκεζα ζηηο δνθνχο, πξνζαξηψληαη δχν φκνηεο κνξθέο δψνπ, κε θνξά πξνο ηνλ θνξέα. Κάζε κνξθή θέξεη θάζηζκα θαζψο θαη 

ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο εθαηέξσζελ ηεο κνξθήο. 

Οη κνξθέο πάπηαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18mm ελψ ην θάζηζκα επίζεο απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 

13mm επελδπκέλν κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα.  

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην χςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm. Σν ειαηήξην θέξεη δχν 

κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα 

ζε ηζηκεληνθνλίακα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν 

θνξέαο ζπλδέεηαη πάλσ ζην ειαηήξην ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ, βηδψλεηαη πάλσ ζηελ αληίζηνηρε πιάθα αγθχξσζεο. 

 

 

 

 

2.2.14 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΙΟΤ 2ΘΔΙΑ 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο    

Ύςνο: 800mm 

Μήθνο: 800mm 

Πιάηνο 500mm 





 

Σελίδα 142 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 600mm 

Μήθνο: 3800mm 

Πιάηνο 3500mm 

 

 

 

 

 

 

 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ κηα επξχρσξε νβάι πιαηθφξκα, έλα δηπιφ θάζηζκα, ζηνπ πνδηψλ, αληηνιηζζεηηθά ρεξνχιηα 

δεμηά θαη αξηζηεξά θαη δηπιφ ειαηήξην. Όιεο νη επηθάλεηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ νιφζσκα ρξσκαηηζκέλα παλέια HPL πάρνπο 

18mm. Σν δηπιφ ειαηήξην θαηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα. 

Σν ελ ιφγσ παηρλίδη δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ηξακπαιηζηνχλ (αλά δχν) θαη λα ηζνξξνπήζνπλ. Δπίζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ έλα κφλν παηδί.   

Σν παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη, κε ηηο θαηάιιειεο πξνζβάζεηο θαη δηαηάμεηο αζθαινχο ρξήζεο, 

ηελ ζπκκεηνρή παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ). 

 

 

2.2.15 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΙΟΤ 4ΘΔΙΑ 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1.5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: ΝΑΗ 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο                                         

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: <600 mm 

Γηάκεηξνο: 4000 mm 

 

 

 

 

 

 

Ύςνο: 540 mm  

Μήθνο: 1000 mm 

Πιάηνο: 1000 mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 4 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σαιάλησζε   
 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 1,5 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 144 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ θνξέα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 18 mm κε ζρήκα ινπινπδηνχ. Σν ζρήκα είλαη δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδεη 
ηέζζεξα θαζίζκαηα γηα ηέζζεξα παηδηά.  ην θέληξν αθξηβψο ηνπ ινπινπδηνχ ππάξρνπλ ηέζζεξηο πιαζηηθέο θαηαθφξπθεο 
ρεηξνιαβέο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ παηδηψλ. ην θέληξν, ν θνξέαο ζπλδέεηαη κε ηε βάζε. 





 

Σελίδα 145 

Ζ βάζε απνηειείηαη από ειαηήξην ύςνπο 400 mm, δηακέηξνπ 200 mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20 mm, δύν κεηαιιηθά θαπάθηα 

ζύζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθύξσζεο. Ζ πιάθα αγθύξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε 

ζθπξόδεκα ηθαλνύ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιόγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ν 

θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδώλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθύξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζύζθημεο.   





 

Σελίδα 146 

 

2.2.16 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΖ 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 690 mm 

Μήθνο: 2760 mm 

Πιάηνο: 510 mm 

 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μέγηζην χςνο 

πηψζεο: 

800 mm 

Μήθνο: 4750 mm 

Πιάηνο: 2500 mm 
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Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Σξακπαιηζκφο 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα  

ΑΜΔΑ: 
Όρη  
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Σελίδα 156 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Ζ θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχλζεηε βάζε.  

Ο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ60.3mm (t = 3mm). ηηο άθξεο ηνπ θνξέα εθαηέξσζελ ζπγθνιινχληαη κεηαιιηθά 
ραιπβδνειάζκαηα ζηα νπνία θαη ζπγθξαηείηαη ην θάζηζκα ηεο ηξακπάιαο. Μπξνζηά ζηα θαζίζκαηα ζπγθνιινχληαη 
ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 4mm κνξθήο «θηεξνχ» ζηα νπνία θαη ηνπνζεηνχληαη νη ρεηξνιαβέο ηεο ηξακπάιαο. ην ζεκείν θάησ 
απφ ηα θαζίζκαηα ηνπνζεηνχληαη θπθιηθά ηεκάρηα απφ θανπηζνχθ ηα νπνία θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε θαηά ΔΝ 
1176 κε ην έδαθνο. ην θέληξν ηνπ θνξέα ζπγθνιιάηαη κεηαιιηθή δηάηαμε θνπδηλέηνπ κε ππνδνρή γηα δχν ξνπιεκάλ. 

Ζ βάζε θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ60.3mm (t = 3mm) θαη έρεη ζρήκα εκηθπθιηθφ. ηελ θνξπθή ηεο θακπχιεο ζπγθνιινχληαη 
κεηαιιηθά ηεκάρηα πάρνπο 6mm κε νπέο Φ17mm απφ ηηο νπνίεο δηαπεξλά ν άμνλαο θίλεζεο δηακέζσ ησλ δχν ξνπιεκάλ. 

 

Ζ φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα. 

 

2.2.17 ΓΙΚΟ ΔΛΑΣΖΡΙΟΤ 

Γηαζηάζεηο Παηρληδηνύ: 

Μήθνο x Πιάηνο x Ύςνο: 0.514m x 0.514m x 0.353m 

Γηαζηάζεηο Αζθαιείαο: 

Μήθνο x Πιάηνο:  3.14m x 3.14m  

Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο: <600mm 

Ζιηθηαθή Οκάδα:  3+ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: ΟΥΗ 

Βάξνο:    16kg 

 

Σν παηρλίδη απνηειείηαη απφ κία πιαζηηθή θπθιηθή εμέδξα θαη βάζε.  

Ζ θπθιηθή εμέδξα είλαη εληαία, θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαη πξνζαξηάηαη κέζσ 

θαηάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο ζην ειαηήξην. Δζσηεξηθά θέξεη κία γελλήηξηα θαη έγρξσκνπο ιακπηήξεο ηχπνπ LED. Ζ γελλήηξηα 

ζπιιέγεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα απφ ηελ αλαπήδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε ειεθηξηθή κε ηελ νπνία ηξνθνδνηνχληαη νη 

ιακπηήξεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ζε θάζε θίλεζε ηνπ ρξήζηε λα αλάβνπλ νη ιακπηήξεο δεκηνπξγψληαο έλα νπηηθφ εξέζηζκα 

γηα ην ρξήζηε θαη ηνλ πεξίγπξν ηνπ. ην επάλσ κέξνο θέξεη θαηάιιειεο εγθνπέο γηα ηελ θαιχηεξε πξφζθπζε ησλ πνδηψλ ηνπ 

ρξήζηε. 

Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ειαηήξην Φ160mm, δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο θαη πιάθα αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο 

ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο κέζα ζε ηζηκεληνθνλίακα ηθαλνχ βάζνπο. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο ζπλδέεηαη πάλσ ζην 

ειαηήξην ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ, βηδψλεηαη πάλσ ζηελ πιάθα αγθχξσζεο. ην χςνο ηνπ εδάθνπο ππάξρεη έλα πιαζηηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ ην νπνίν πεξηβάιιεη ην ειαηήξην θαη πξνζηαηεχεη ην ρξήζηε απφ παγίδεπζε ησλ άθξσλ ηνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε 

απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα γηα ηελ αληνρή ηνπο ζηε δηάβξσζε. Σν ειαηήξην είλαη βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

 

 

2.2.18 ΤΝΘΔΣΟ ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΟ 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: 4000mm  

Μήθνο: 6550mm  
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Πιάηνο: 6000mm 

 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο πηψζεο: 2000mm 

Μήθνο: 9900mm  

Πιάηνο: 9500mm 

 

Γ εληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 18-20 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Οιίζζεζε, αλαξξίρεζε, ηζνξξνπία 

Ζιηθηαθή νκάδα: 3 θαη άλσ  

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Ναη 

 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Σν ζχλζεην απνηειείηαη απφ δχν μχιηλνπο θχβνπο ηνπνζεηεκέλνπο ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν, νη νπνίνη ζπλδένληαη εμσηεξηθά κε 

πεξηζηξνθηθή αλαξξίρεζε θαη πάλει ζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηνλ θάησ θχβν ηνπνζεηείηαη έλα θαηαθφξπθν δίρηπ αλαξξίρεζεο, 

έλα ζχζηεκα ηζνπιήζξαο, έλα πάλει αλαξξίρεζεο κε ρνχθηεο, κία δξαζηεξηφηεηα κε παηήκαηα ζε ζρνηληά, κία θακπχιε 

αλαξξίρεζε κε δίρηπ θαη έγρξσκα πάλει, ελψ δηαζέηεη ειαζηηθφ δάπεδν αζθαιείαο απφ θχιιν EPDM. ηνλ επάλσ θχβν ζηνλ 

νπνίν νδεγεί ε πεξηζηξνθηθή αλαξξίρεζε ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά κία δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ ιαβπξίλζνπ απφ έγρξσκα πάλει ελψ ε 

νξνθή ηνπ θχβνπ θαιχπηεηαη κε δηθηχσκα. Ζ πεξηζηξνθηθή αλαξξίρεζε ζπλδέεηαη κε ην πάλει ζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζην 

ρακειφηεξν άθξν ηεο ππάξρεη θαηαθφξπθε θιίκαθα κε παηήκαηα-ζσιήλεο. 

Οη θχβνη θαιχπηνληαη πεξηκεηξηθά κε θαηαθφξπθα μχια θαη έγρξσκα πάλει. 

 

Κχβνη 

Οη θχβνη απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθφ πιαίζην 2x2m ην νπνίν απνηειείηαη απφ 12 θνηινδνθνχο δηαηνκήο 80x80mm θαη πάρνπο 

3mm. Οη θχβνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν, κε ηνλ επάλσ θχβν λα πξνεμέρεη θαηά 0,80m πεξίπνπ. ηνλ θάησ θχβν 

πξνζαξκφδεηαη παηάξη δηαζηάζεσλ 0,80x2m ζε χςνο 1,25m απφ ην έδαθνο ην νπνίν νδεγεί ζηελ ηζνπιήζξα. Σν παηάξη 

απνηειείηαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο δηαζηάζεσλ 0,70x2m θαη ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθφ πιαίζην απφ θνηινδνθνχο δηαζηάζεσλ 

40x20mm. Ζ ηζνπιήζξα εθαξκφδεηαη ζην παηάξη χςνπο 1,25m απφ ην έδαθνο. Σν ζχζηεκα ηζνπιήζξαο απνηειείηαη απφ ηελ 

ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε. Ζ ζθάθε πάρνπο 4,5mm έρεη κήθνο 2,50m, πιάηνο 0,57mm θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm. Σα πιατλά αζθαιείαο 

ζρήκαηνο Γ, θαηαζθεπάδνληαη επίζεο απφ HPL πάρνπο 12mm. Κάησ απφ ηελ ηζνπιήζξα ππάξρεη πάλει-καπξνπίλαθαο απφ ηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θχβνπ. 

 

ην ίδην παηάξη ηνπνζεηείηαη έλα πάλει αλαξξίρεζεο κε ρνχθηεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλέβεη ζηνλ δεχηεξν θχβν. 

Σν πάλει απνηειείηαη απφ HPL πιάηνπο 0,90m πεξίπνπ θαη πάρνπο 18mm θαη έρεη κήθνο θαηάιιειν ψζηε λα θαηαιήγεη ζην παηάξη 

ηνπ θχβνπ ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. ηελ άιιε πιεπξά ηνπ παηαξηνχ, αληηδηακεηξηθά ηεο ηζνπιήζξαο, θαηαιήγεη ε θακπχιε 

αλαξξίρεζε κε δίρηπ πιάηνπο πεξίπνπ 0,80m ε νπνία απνηειείηαη απφ θακππισκέλεο δνθνχο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσο 

95x95mm νη νπνίνη έρνπλ δερζεί πιαζηηθή παξακφξθσζε απνθηψληαο ην ζρήκα ηεηαξηνθχθιηνπ αθηίλαο 1,25m. Αλάκεζα απφ ηηο 

θακπχιεο δνθνχο ηνπνζεηείηαη δίρηπ αλαξξίρεζεο.  

ηνλ θχβν απηφ επίζεο ηνπνζεηείηαη ην θαηαθφξπθν δίρηπ αλαξξίρεζεο πνπ νδεγεί απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο ζην χςνο ηνπ 

παηαξηνχ πνπ πξνζαξκφδεηαη ε ηζνπιήζξα  (h=1,25m). Ζ δξαζηεξηφηεηα 'παηήκαηα ζε ζρνηληά' ζπλδέεηαη ζην επάλσ ηκήκα ηεο 
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ζην παηάξη ηνπ επάλσ θχβνπ θαη ζην θάησ ηκήκα ηεο παθηψλεηαη ζην έδαθνο ή ζην δάπεδν ηνπ θάησ θχβνπ. Σα παηήκαηα πνπ 

πξνζαξκφδνληαη ζηα ζρνηληά είλαη μχιηλα θαη έρνπλ θπθιηθή δηαηνκή Φ160mm. 

Σα δίρηπα θαη ηα ζρνηληά ηεο αλαξξίρεζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχθισλν ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο 

πνιππξνππιελίνπ. 

 

Δζσηεξηθά ηνπ επάλσ θχβνπ ηνπνζεηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ 'ιαβχξηλζνο'. Ζ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ 2 πάλει 

HPL δηαζηάζεσλ 1,20x1,00mm θαη 1,85x0,75m. ηα πάλει δηαζηάζεσλ ππάξρνπλ αλνίγκαηα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζην παηδί λα θηλεζεί απφ ην έλα κέξνο ηνπ θχβνπ ζην άιιν. Καη ηα δχν πάλει έρνπλ θπκαηνεηδείο απνιήμεηο θαη δελ 

θηάλνπλ ζε φιν ην χςνο ηνπ θχβνπ. Σν παηδί κπνξεί λα κεηαβεί ζηνλ επάλσ θχβν, είηε κέζσ ηνπ πξψηνπ θχβνπ είηε απφ ηελ 

πεξηζηξνθηθή αλαξξίρεζε ε νπνία ζην άιιν άθξνο ηεο ζπλδέεηαη κε μχιηλεο θνιψλεο ζε ζρήκα 'Λ'. Αλάκεζα ζηηο θνιψλεο 

ηνπνζεηείηαη ε θαηαθφξπθε θιίκαθα κε παηήκαηα-ζσιήλεο απφ 3 κεηαιιηθέο κπάξεο δηαηνκήο Φ33mm πεξίπνπ. 

Σν δίρηπ ηεο πεξηζηξνθηθήο αλαξξίρεζεο δέλεηαη νξηδφληηα ζην δάπεδν ηνπ δεχηεξνπ θχβνπ θαη ππφ γσλία ζην ρακειφηεξν άθξν 

ηε ζηελ μχιηλε θεθιηκέλε θνιψλα δηαηνκήο 95x95mm δεκηνπξγψληαο έηζη ηε ζηξέςε ζην δίρηπ. Σν δίρηπ ηεο αλαξξίρεζεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιχθισλν ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

ηελ θαηαθφξπθε θνιψλα ηνπ ζρεκαηηζκνχ 'Λ', πξνζαξκφδεηαη ην πάλει ζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πάλει είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL θαη έρεη δηάηξεηα ζεκεία ζε ζρήκα πξνβάησλ θαη απνιήμεηο νη νπνίεο ζπκίδνπλ βνπλά. Σν πάλει 

ζπλδέεηαη κε θαηάιιειεο γσλίεο απφ ηε κία πιεπξά ζηελ θαηαθφξπθε θνιψλα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζε κία θακππισκέλε δνθφ 

πιαζηηθά παξακνξθσκέλε ζε ηεηαξηνθχθιην αθηίλαο 2000mm θαη δηαηνκήο 95x95mm αθνινπζψληαο ην ζρήκα ηεο.  

 

Σα επηθίλδπλα ζεκεία απφ φπνπ κπνξεί λα επέιζεη πηψζε ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ην πεξηκεηξηθφ πεξίβιεκα ησλ θχβσλ θαιχπηεηαη 

απφ μχια δηαζηάζεσλ 45x120mm. Ζ μχιηλε επέλδπζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ειεχζεξεο πιεπξέο ησλ θχβσλ κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθή φςε είηε κε ηα μχια λα είλαη ηνπνζεηεκέλα έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη άληζα θελά κεηαμχ ηνπο αλνίγνληαο 

νκνηφκνξθα απφ ηε κία άθξε ζηελ άιιε, είηε κε ηα μχια λα είλαη νκνηφκνξθα ηνπνζεηεκέλα κε ίζα θελά κεηαμχ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ δεκηνπξγνχληαη ελδηαθέξνληα 'νπηηθά' παηρλίδηα απνθαιχπηνληαο ην εζσηεξηθφ ησλ θχβσλ αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία απφ 

ηελ νπνία πξνζεγγίδεη ν ρξήζηεο ηελ θαηαζθεπή.  

Σα θελά ζην μχιηλν πεξίβιεκα ησλ θχβσλ πιαηζηψλνληαη κε έγρξσκα HPL. ηνλ επάλσ θχβν ππάξρνπλ επηπιένλ δχν θπθιηθά 

αλνίγκαηα (Φ640 mm πεξίπνπ θαη Φ360mm αληίζηνηρα) ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ζνισηφ δηάθαλν πιέμηγθιαο. Σα θπθιηθά 

αλνίγκαηα πεξηθιείνληαη απφ κεηαιιηθέο ζηεθάλεο εληφο θαη εθηφο ηεο πιεπξάο.  

Σo δάπεδν ηνπ πάλσ θχβνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιηλεο ζαλίδεο ή αληηνιηζζεηηθφ HPL. ην δάπεδν ηνπ θάησ θχβνπ ηνπνζεηνχληαη 

ειαζηηθά πιαθίδηα 500x500mm κε θχιιν EPDM. Ζ θάησ ζηξψζε ηνπ πιαθηδίνπ απνηειείηαη απφ κίγκα θφθθσλ αλαθπθισκέλνπ 

ειαζηηθνχ θαη θφιιαο πνιπνπξεζάλεο. Ζ άλσ ζηξψζε απνηειείηαη απφ εληαίν θχιιν EPDM πάρνπο max 3mm, ην νπνίν έρεη 

ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία έγρπζεο ρξψκαηνο (βακκέλν ζηε κάδα), κε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ πιεζψξαο απνρξψζεσλ. Δλ 

ζπλερεία γίλεηαη εηδηθή εξγνζηαζηαθή ζπγθφιιεζε ησλ δχν ζηξψζεσλ κε θφιια πνιπνπξεζάλεο θαη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία πξνζθέξεη ζην πξντφλ κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο, ηφζν δνκηθά φζν θαη ρξσκαηηθά. Σα 

πιαθίδηα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε απφ έγθξηην θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ θαηά ΔΝ1176:2017, ΔΝ1177:2018 

θαη ΔΝ71-3. 

Ζ μχιηλε επέλδπζε θαη ηα μχιηλα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλα φια απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πεχθεο. 

 

 

2.2.19 ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΙΧΝ ΣΡΔΝΟ 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο 
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Ύςνο 2850 mm 
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Μήθνο 4660 mm 
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Πιάηνο 2010 mm 
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Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 





 

Σελίδα 165 

Ύςνο πηώζεο 950 mm 
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Μήθνο 8160 mm 
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Πιάηνο 4920 mm 
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Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
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Υξήζηεο: 4    
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Γξαζηεξηόηεηεο: Αλάβαζε, νιίζζεζε 
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Ζιηθηαθή νκάδα 1.5+ 
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Καηαιιειόηεηα γηα ΑΜΔΑ Όρη 
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ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Απνηειείηαη απφ έλα ηεηξάγσλν ζηεγαζκέλν πχξγν, έλα ζχζηεκα ηζνπιήζξαο (L=2000mm), κία ζθάια αλφδνπ θαη έλα ζχζηεκα 

ηνχλει κε κία πξφζβαζε ζε απηφ.  

ΓΟΜΖ ΤΝΘΔΣΟΤ 

Σν φξγαλν έρεη γξακκηθή θάηνςε θαη ε είζνδνο ζε απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ηε ζθάια αλφδνπ είηε απφ ην ηνχλει 

ηα νπνία νδεγνχλ ζην ζηεγαζκέλν πχξγν. Δπζεία απφ ηε δηεχζπλζε αλφδνπ ζην πχξγν κέζσ ηνπ ηνχλει ν ζηεγαζκέλνο πχξγνο 

ζπλδέεηαη νδεγεί ζε ηζνπιήζξα κήθνπο 2000mm. 

ΣΔΓΑΜΔΝΟ ΠΤΡΓΟ 

ΠΑΣΑΡΙ 1300x1300mm (h=950 mm) 

Σν παηάξη πνπ ζηεξίδεηαη ζηα ηέζζεξα (4) ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ δηαηνκήο 95x95mm απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο (4) μχιηλεο 
δνθνχο δηαζηάζεσλ  κήθνπο πεξίπνπ 1100 νη νπνίεο ζηεξεψλνληαη κε εηδηθά ηεκάρηα κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ. Αλάκεζα ζην 
πιαίζην πνπ δεκηνπξγνχλ νη ηέζζεξεηο μχιηλνη δνθνί  ηνπνζεηνχληαη ζαλίδεο θαηάιιεινπ κήθνπο. 

ΚΑΛΑ ΑΝΟΓΟΤ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ (h=950mm) 

Ζ ζθάια αλφδνπ απνηειείηαη απφ ηα πιατλά, ηα ζθαινπάηηα θαη ηηο θνππαζηέο. Σα πιατλά  απνηεινχληαη απφ μχια νξζνγσληθήο 
δηαηνκήο, ζηα νπνία ζπγθξαηνχληαη κε εηδηθνχο μχιηλνπο ζπλδέζκνπο θαη ηζρπξή θφιια ζαιάζζεο ηέζζεξα ζθαινπάηηα πιάηνπο 
πεξίπνπ 700mm θαη δχν θάζεηεο δνθνί πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο θνππαζηέο. Οη θνππαζηέο απνηεινχληαη απφ ηξία  εθαηέξσζελ. 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΣΧΔΧΝ (ΞΤΛΙΝΟ) 

Σν θξάγκα πξνζηαζίαο απφ πηψζε απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα μχια νξζνγσληθήο δηαηνκήο ηνπνζεηεκέλα κε δηάθελν κεηαμχ 
ηνπο πνπ λα ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηηα νπνία επηζηεγάδνληαη κε θνππαζηή. To μχιηλν θξάγκα, ζηεξίδεηαη 
αλάκεζα ζηα ππνζηπιψκαηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο. 

ΚΑΜΠΤΛΖ ΚΔΠΖ 

Ζ ζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηηο κεηψπεο θαη μχιηλα ηεκάρηα επέλδπζεο. 

Οη κεηψπεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 18mm εληζρπκέλα απφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαθάδ 
ζαιάζζεο πάρνπο 30mm. ην ηκήκα ησλ 30mm πξνζαξκφδνληαη νη ηεγίδεο δηαηνκήο 27X95mm θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 
πξνθίι ψζηε λα «δέλνπλ» κεηαμχ ηνπο. ην θέληξν θαη αλψηεξν ηκήκα ηεο ζθεπήο ηνπνζεηείηε μπινηεκάρην δηαηνκήο 45x140mm. 

ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΤΔΣΔΡΙΚΟΤ ΣΟΤΛΔΛ (L=1000mm) 

Σν ηνχλει απνηειείηαη απφ πνιπεζηεξηθφ ζσιήλα δηαηνκήο πεξίπνπ Φ650mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 1000mm ζηεξεσκέλν ζε πιατλά 
απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm. Ζ θαηαζθεπή ζπλδέεηαη ζην έλα ηεο άθξν κε ηνλ ζηεγαζκέλν πχξγν θαη ζην άιιν κε επηπιένλ 
δεχγνο. Ζ πξφζβαζε ζην ηνχλει γίλεηαη κέζσ ηξηψλ 'παηεκάησλ' απφ HPL κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

ην θαηψηεξν κέξνο θαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ηνπ ζηεγαζκέλνπ πχξγνπ ηνπνζεηνχληαη δηαθνζκεηηθά παλέια HPL πάρνπο 
12mm ζε κνξθή ‘ξφδαο’ ή αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ. 

ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΙΙΑ L=2000mm (HPL)) 

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

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) 
πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 
θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ 
αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 
750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ 
Φ27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ 
ηζνπιήζξα.  
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Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  ζηελ ηζνπιήζξα. 

 

2.2.20 ΠΟΛΤΤΝΘΔΣΟ ΠΤΡΓΟ "ΕΟΤΓΚΛΑ" 

Γηαζηάζεηο Παηρληδηνύ: 

Μήθνο x Πιάηνο x Ύςνο: 7720mm x 4750mm x 6450mm 

Γηαζηάζεηο Αζθαιείαο: 

Μήθνο x Πιάηνο  : 10980mm x 7810mm  

Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο: 1730mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

Υξήζηεο:   35 παηδηά  

Γξαζηεξηφηεηεο:  Παηρλίδη ξφισλ, ηζνξξνπία, αλάβαζε, αλαξξίρεζε, νιίζζεζε, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, νκαδηθφ 

παηρλίδη, ραιάξσζε, άζιεζε, πεξηπέηεηα. 

Ζιηθηαθή Οκάδα:  ≥ 3 εηψλ  

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: ΟΥΗ 

Σν χλζεην- Πχξγνο απνηειείηαη απφ δεθαηξία ηεηξάγσλα θαη νρηψ ηξίγσλα παηάξηα ηα νπνία βξίζθνληαη θαζ’ χςνο ζε ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη αλαξηψληαη ζηα δψδεθα μχιηλα ππνζηπιψκαηα πνπ απνηεινχλ ην ζθειεηφ ηνπ ζπλζέηνπ. Δπάλσ ζε απηά 

ηα ππνζηπιψκαηα αλαξηψληαη δχν ζπζηήκαηα ηζνπιήζξαο, ηξία δηαδξαζηηθά πάλει απφ HPL, 7 πάλει-παξάζπξα απφ HPL θαη 

πιαζηηθφ, έλα θεθιηκέλν κπαιθφλη απφ μχιν, HPL θαη δηάθαλν πνιπαλζξαθηθφ πνιπκεξέο, έλαλ ζηχιν ππξνζβέζηε, κία αλάβαζε 

κε κεηαιιηθά δαρηπιίδηα, κία ξάκπα αλάβαζεο, έμη ηνίρνπο αλαξξίρεζεο θαη κία νθηάγσλε ζθεπή. 

Ξχιηλα παηάξηα: 

Σα μχιηλα παηάξηα ζηεξίδνληαη ζε ηξαβέξζα θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε ηελ θαηάιιειε 

ζπλδεζκνινγία. Σέζζεξα παηάξηα βξίζθνληαη ζε χςνο 0.45m, επηά ζε χςνο 1.45m, δχν ζε χςνο 2.45m θαη νρηψ ζε χςνο 3.45m. 

Όια ηα ππνζηπιψκαηα βξίζθνληαη πάλσ ζε θαηάιιειε βάζε γαιβαληζκέλνπ ράιπβα γηα λα δηαηεξνχλ απφζηαζε απφ ην έδαθνο. 

ηηο ειεχζεξεο απφ δξαζηεξηφηεηεο πιεπξέο ησλ παηαξηψλ ηνπνζεηνχληαη θξάγκαηα πξνζηαζίαο απφ πηψζε. Δίθνζη δχν απφ 

απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL θαη δεθαηξία ηχπνπ θξάρηεο απφ μχιηλεο ζαλίδεο. 

χζηεκα ηζνπιήζξαο (H:1450mm): 

Ζ ηζνπιήζξα πιάηνπο 540mm είλαη ίζηα σο πξνο ηε θάηνςε θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ ζχλζεην πνιπεζηέξα εληζρπκέλν κε ίλεο 

πάινπ GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) ελψ δελ θέξεη εκθαλείο θνιιήζεηο κεηαμχ ηεο ζθάθεο θαη ηεο θνππαζηήο. ην χςνο 

ηνπ πχξγνπ δηαζέηεη έμνδν απφ πάλει HPL πνπ αλαγθάδεη ην ρξήζηε λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ 

ηζνπιήζξα.  

χζηεκα ηζνπιήζξαο (H:3450mm): 

Ζ ηζνπιήζξα είλαη ζπεηξνεηδήο θαη πεξίθιεηζηε ηχπνπ ηνχκπν, απνηεινχκελε απφ ηνκείο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ζχλζεην 

πνιπεζηέξα εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) θαη αλαγθάδεη ην ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα 

πιήξε πεξηζηξνθή 360ν θαηά ηελ θάζνδν ηνπ.  ε θαίξηα ζεκεία ηεο, ε ηζνπιήζξα ζηεξίδεηαη ζην έδαθνο κε θαηάιιεια 

ππνζηπιψκαηα. ην χςνο ηνπ παηαξηνχ δηαζέηεη έμνδν απφ πάλει HPL ελψ επάλσ απφ απηφ ππάξρεη μχιηλν παλέιν ηχπνπ 

θξάρηεο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ θαη εκπνδίδεη ην ρξήζηε απφ ην λα πεξάζεη πάλσ απφ ηελ έμνδν ηεο 

ηζνπιήζξαο. 

Γηαδξαζηηθφ παηρλίδη ηχπνπ «Γξαλάδηα»: 

Σν δηαδξαζηηθφ παηρλίδη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πάλει HPL θαη αλαξηάηαη αλάκεζα ζε δχν ππνζηπιψκαηα ηνπ ζπλζέηνπ. ην 

έλα κέξνο θέξεη ηξεηο νδνλησηνχο, πεξηζηξεθφκελνπο ηξνρνχο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο νη νπνίνη ζπκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο. θνπφο 

ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε κεηάδνζε θίλεζεο απφ ηνλ έλαλ νδνλησηφ ηξνρφ ζηνπο ππφινηπνπο. 
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Γηαδξαζηηθφ παηρλίδη ηχπνπ «Φηληζηξίληα»: 

Σν παηρλίδη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πάλει HPL θαη αλαξηάηαη αλάκεζα ζε δχν ππνζηπιψκαηα ηνπ ζπλζέηνπ. Φέξεη ζηξνγγπιά 

παξάζπξα απφ πιέμηγθιαο ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ νπηηθή επαθή θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πάλει. 

Γηαδξαζηηθφ παηρλίδη ηχπνπ «Σηκφλη»: 

Σν παηρλίδη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πάλει HPL, αλνμείδσην ράιπβα θαη πιαζηηθφ. Δπάλσ ζην πάλει αλαξηάηαη κία θαηαζθεπή 

απφ αλνμείδσην ράιπβα ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ην πεξηζηξέθνπλ. Σα άθξα ηεο είλαη θαιπκκέλα κε πιαζηηθφ ψζηε λα 

απνηξέπνληαη ελδερφκελνη ηξαπκαηηζκνί. 

Πάλει Παξάζπξα: 

Σα ζπγθεθξηκέλα πάλει είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πάλει HPL θαη θέξνπλ ζην θέληξν ηνπο κία θπθιηθή νπή ε νπνία θαιχπηεηαη 

απφ θακπχιν δηαθαλέο πιηθφ θαη παίξλεη ηε κνξθή παξαζχξνπ.. Υξεζηκνπνηνχληαη είηε κφλα ηνπο ζηα εζσηεξηθά παηάξηα ηνπ 

ζπλζέηνπ, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πάλει γηα λα θιείζνπλ ηειείσο κία πιεπξά, απνηξέπνληαο ηελ πηψζε ησλ ρξεζηψλ, δίλνληαο 

ηνπο φκσο ηελ δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Μπαιθφλη: 

Σν κπαιθφλη απνηειείηαη απφ πιατλά πάλει θαη πάησκα HPL. Σν πάησκα ηνπνζεηείηαη ζε θιίζε κε ην έδαθνο. Αλάκεζα ζηα  

πιατλά θαη ζην πάησκα ηνπνζεηείηαη έλα μχιηλν παλέιν απφ παξάιιειεο ζαλίδεο ην νπνίν ζην θέληξν ηνπ δηαζέηεη παξάζπξν απφ 

δηάθαλν πνιπαλζξαθηθφ πνιπκεξέο θαη HPL ην νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ παξαηήξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ην 

εμσηεξηθφ κέξνο θάζε παλέινπ ηνπνζεηνχληαη δχν δηαθνζκεηηθέο, έγρξσκεο ζαλίδεο. 

ηχινο ππξνζβέζηε: 

Ο ζηχινο ππξνζβέζηε θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθή αλνμείδσηε ζσιήλα δηαηνκήο Φ38mm πεξίπνπ. Ζ ζσιήλα απνηειείηαη απφ 

ην θαηαθφξπθν θαη ην θακπχιν ηκήκα ζηελ θνξπθή φπνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ πχξγν κέζσ νξηδφληηαο αλνμείδσηεο δνθνχ. Σε 

ζπλνιηθή θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ δχν ιαβέο απφ αινπκίλην επηθαιιπκέλεο κε πιαζηηθφ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ρεηξνιαβέο γηα 

ηνλ ρξήζηε θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζην παηάξη. 

Αλάβαζε κε κεηαιιηθά δαρηπιίδηα: 

Ζ αλάβαζε κε κεηαιιηθά δαθηπιίδηα θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο θαηαθφξπθεο ζσιήλεο, πνπ 

θακππιψλνπλ θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ πχξγν θαη δχν θπθιηθέο ζσιήλεο θαη κία εκηθπθιηθή ζσιήλα 'δαθηπιίδη', ίδηαο δηαηνκήο. Οη 

θαηαθφξπθεο ζσιήλεο εθάπηνληαη ζε ηξία ζεκεία πεξηκεηξηθά ησλ θπθιηθψλ ζσιήλσλ. Οη δχν απφ ηηο θαηαθφξπθεο ζσιήλεο 

μεθηλνχλ απφ ην έδαθνο θαη θακππιψλνπλ ζην χςνο ηνπ παηαξηνχ φπνπ θαη κεηαηξέπνληαη ζε ρακειέο θνππαζηέο γηα ηελ 

αλάβαζε. Ζ ηξίηε θαηαθφξπθε ζσιήλα μεθηλά επάλσ απφ έλα δαρηπιίδη θαη θαηαιήγεη ζην θέληξν κεηαιιηθήο αλνμείδσηεο ζσιήλαο 

πνπ πξνζαξκφδεηαη αλάκεζα ζηα ππνζηπιψκαηα ηνπ ζπλζέηνπ απνηειψληαο ρεηξνιαβή θαηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην παηάξη.  

Ράκπα Αλάβαζεο: 

Ζ ξάκπα αλάβαζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ μχιηλεο ζαλίδεο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη πάλσ ζε δχν επηθιηλείο δνθνχο. Φέξεη επηπιένλ 

ηέζζεξα μχια εκηθπθιηθήο δηαηνκήο, ηα νπνία ζηεξεψλνληαη πάλσ ζηε ξάκπα θαη ιεηηνπξγνχλ σο ιαβέο θαη παηήκαηα γηα ην 

ρξήζηε. Ζ ξάκπα ζηεξίδεηαη ζην έδαθνο ζε θαηάιιειεο βάζεηο γαιβαληζκέλνπ ράιπβα γηα λα δηαηεξεί απφζηαζε απφ ην έδαθνο. 

ην χςνο ηνπ πχξγνπ ππάξρνπλ δχν δηάηξεηα πάλει HPL – ιαβέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζην παηάξη. 

Σνίρνη Αλαξξίρεζεο: 

Οη ηνίρνη αλαξξίρεζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πάλει HPL θαη πξνζαξηψληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ησλ παηαξηψλ ζηνλ νπνίν 

νδεγνχλ. Γηα ηε ζηήξημε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ηνπ ρξήζηε, θέξνπλ εηδηθέο πιαζηηθέο ρνχθηεο. Όπνπ ρξεηάδεηαη ζην χςνο ησλ 

παηαξηψλ ππάξρνπλ, δηάηξεηα πάλει HPL, δχν ιαβέο απφ αινπκίλην επηθαιιπκέλεο κε πιαζηηθφ θαη κία αλνμείδσηε ξάβδνο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ ρεηξνιαβέο γηα ηνλ ρξήζηε θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζην παηάξη. 

ηέγε: 

Ζ ζηέγε είλαη νθηάξξηρηε θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ νθηψ ηζνζθειείο ηξηγσληθνχο ηνκείο. θεπάδεη πιήξσο φια  ηα παηάξηα θαη 

ππνζηπιψκαηα ηνπ ζπλζέηνπ θαη ην θαλνληθφ νρηάγσλν πνπ ζρεκαηίδεη κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζε θχθιν δηακέηξνπ πεξίπνπ 2.5m. 
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Κάζε ηνκέαο απνηειείηαη απφ έλα ηξίγσλν θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιηλνπο δνθνχο θαη έλα μχιηλν παλέιν. Οη δνθνί ζηεξίδνληαη ζε 

ππνζηπιψκαηα ησλ πχξγσλ θαη ζπγθξαηνχλ ηηο παξάιιειεο ζαλίδεο πνπ ζπλζέηνπλ ην παλέιν. ην επάλσ κέξνο θάζε παλέινπ 

ηνπνζεηνχληαη δχν δηαθνζκεηηθέο, έγρξσκεο ζαλίδεο. Αλάκεζα ζηα νθηψ παλέια ηνπνζεηνχληαη δηαθνζκεηηθά πάλει  HPL. ην 

επάλσ κέξνο ηνπ πχξγνπ ηνπνζεηείηαη έλαο αλνμείδσηνο ζσιήλαο πνπ θέξεη δηαθνζκεηηθφ πάλει HPL θαη παξαπέκπεη ζε ζεκαία. 

Τιηθά: 

Ξπιεία: 

Όιε ε μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή είλαη πξεζαξηζηή εκπνηηζκέλε μπιεία Πεχθεο. 

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

θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ζ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα 

αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic):Σν GFRP είλαη έλα ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ πιηθφ, ηθαλφ λα παξαιάβεη κεγάια θνξηία, ειαθξχ 

(10 έσο 20kgr/m2), γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά εχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη κεγάιε αληνρή θαη 

αλζεθηηθφηεηα ζε πγξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία, αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο ρεκηθέο νπζίεο. Δίλαη πιηθφ εχθακπην 

θαη κε κεγάιε αληνρή ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Μεηαιιηθά κέξε:Σα κεηαιιηθά κέξε απνηεινχληαη απφ γαιβαληζκέλν ή αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ αληνρή ηνπο ζηε δηάβξσζε. 

Γηάθνξα πιαζηηθά εμαξηήκαηα:Σα επηπιένλ πιαζηηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο (θαπάθηα ππνζηπισκάησλ, θαιχκκαηα βηδψλ, 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

2.2.21 ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σερληθή πεξηγξαθή 

Σν φξγαλν απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ 1 σο 8 εηψλ θαη έρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο έσο 2 άηνκα. Σν παηρλίδη είλαη 

ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα επηηξέπεη, κε ηηο θαηάιιειεο πξνζβάζεηο θαη δηαηάμεηο αζθαινχο ρξήζεο θαη ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο 1200 mm 

Μήθνο 1650 mm 

Πιάηνο 100 mm 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Μήθνο 4650 mm 

Πιάηνο 3100 mm 

Ύςνο πηψζεο - 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο Παηρλίδη θηλνχκελσλ ζηνηρείσλ 

Ζιηθηαθή νκάδα ≥ 1 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ Ναη 





 

Σελίδα 177 

εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.  

Απνηειείηαη από: 

• Γχν (2) δνθάξηα ζηήξημεο 95x95mm απφ ζχλζεηε μπιεία, πιήξσο ιεηαζκέλε (ρσξίο αγθίδεο), ελψ έρεη κεγάιε αληνρή θαη 

δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα.  

• Έλα (1) έγρξσκν εθηππσκέλν πάλει HPL 18mm κεηαμχ ησλ δχν δνθαξηψλ κε ζέκα «έληνκα θαη θχζε». Σν πάλει είλαη 

θνκκέλν ζε ιέηδεξ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο ιαβχξηλζνο - δηαδξνκή. 

• Θεκαηηθά πάλει απφ HPL θαη πιαζηηθά ζηνηρεία, θαζέλα απφ ηα νπνία θέξεη ηε κνξθή εληφκνπ ή αληίζηνηρν, πνπ είλαη 

εθηππσκέλα θαη ζην πάλει. Σα πνιπακηδηθά απηά πιαζηηθά είλαη ελζσκαησκέλα ζην πάλει θαη κεηαθηλνχληαη κέζα ζηνλ 

ιαβχξηλζν δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα ηαηξηάδεη ηε κνξθή ζην πιαζηηθφ κε απηή πνπ είλαη ραξαγκέλε ζην πάλει. 

 

2.2.22 ΣΡΔΝΑΚΙ ΣΟΤΝΔΛ 

 





 

Σελίδα 178 

Γεληθέο δηαζηάζεηο   

Ύςνο: 1720mm  

Μήθνο: 2890mm  

Πιάηνο: 1250mm  

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο πηψζεο: <600mm  

Μήθνο: 5780mm  

Πιάηνο: 4000mm   

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο:  3 παηδηά  

Γξαζηεξηφηεηεο: ζεκαηηθφ  παηρλίδη  

Ζιηθηαθή νκάδα: 1,5 θαη άλσ  

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  
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Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηεηξάγσλν παηάξη κε θνιψλεο θαη ζθεπή, θαη απφ νξζνγψλην παηάξη ζην νπνίν εδξάδεηαη 
καθξφζηελν μχιηλν ηνχλει. Σν ηνχλει θέξεη είζνδν θαη έμνδν θαηαζθεπαζκέλε απφ HPL ηχπνπ MEG. 

ΠΑΣΑΡΙ 1000x900mm  

Σν παηάξη απνηειείηαη απφ δχν δνθνχο δηαζηάζεσλ 1000 x 120 x 58 mm πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ζαλίδεο 900 x 95 x 45 mm. 
Σν παηάξη ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα. Σελ θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 95x95mm ηα νπνία 
ζπγθξαηνχλ ηηο ηξαβέξζεο θαη ηηο ζαλίδεο. Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηξαβέξζεο επηηπγράλεηαη κε ζεη εμάγσλσλ βηδψλ Μ12, παμηκάδηα 
αζθαιείαο Μ12, πιαζηηθέο ηάπεο, θαη πιαζηηθά θαπάθηα. 

ΚΑΜΠΤΛΖ ΚΔΠΖ 

Ζ ζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηηο κεηψπεο θαη μχιηλα ηεκάρηα επέλδπζεο. 

Οη κεηψπεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 18mm εληζρπκέλα απφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαθάδ 
ζαιάζζεο πάρνπο 30mm. ην ηκήκα ησλ 30mm πξνζαξκφδνληαη νη ηεγίδεο δηαηνκήο 27X95mm θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 
πξνθίι ψζηε λα «δέλνπλ» κεηαμχ ηνπο. ην θέληξν θαη αλψηεξν ηκήκα ηεο ζθεπήο ηνπνζεηείηε μπινηεκάρην δηαηνκήο 45x140mm. 

ΞΤΛΙΝΟ ΣΟΤΝΔΛ ΜΔ ΔΙΟΓΟ – ΔΞΟΓΟ  

Σν ηνχλει θέξεη είζνδν – έμνδν θαηαζθεπαζκέλε απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm. 

To θπξίσο ηνχλει θαηαζθεπάδεηαη απφ ηξία μχιηλα πιαίζηα θπθιηθήο κνξθήο. Γχξσ απφ ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ηνπνζεηνχληαη 25 
μχιηλα ηκήκαηα δηαζηάζεσλ δηαηνκήο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ ην θαζέλα 70x30mm. Δπηπιένλ ηνπνζεηνχληαη θαη άιια 11 ίδηαο 
δηαηνκήο ζηελ εζσηεξηθή πεξίκεηξν γηα λα δηακνξθσζεί ν δηάδξνκνο ηεο γέθπξαο. 

 

2.2.23 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ ΚΔΠΖ 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο 
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Ύςνο: 2700mm  
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Μήθνο: 2830mm  
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Πιάηνο: 1700mm  
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Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 
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Ύςνο πηώζεο: 950mm  
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Μήθνο: 6200mm  





 

Σελίδα 188 

Πιάηνο: 4600mm  

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 2 παηδηά  

Γξαζηεξηφηεηεο: Αλάβαζε - θαηάβαζε, νιίζζεζε  

Ζιηθηαθή νκάδα: 1.5+  

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ: Όρη  





 

Σελίδα 189 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Απνηειείηαη απφ πχξγν κε θακππισηή ζθεπή, επζεία ξάκπα αλφδνπ θαη ηζνπιήζξα. 

ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ ΙΙΑ +950  

Απνηειείηαη απφ δχν πιατλά μχια δηαζηάζεσλ 1200x120x45mm πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη πιαθάδ ζαιάζεο δηαζηάζεσλ 
800x1250x21mm θαη ην νπνίν θέξεη πιαζηηθά εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ πνδηψλ θαη ησλ 
ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε. Σν άλσ κέξνο ηεο θαηαιήγεη ζηνλ πχξγν θαη ζην χςνο ηνπ  παηαξηνχ πνπ πξνζαξκφδεηαη.  

Ζ ξάκπα αλφδνπ θέξεη θνππαζηέο γηα ηελ νξζή ζηήξημε ηνπ ρξήζηε απνηεινχκελεο απφ ηξία μχια δηαζηάζεσλ 900x70x45mm 
εθαηέξσζελ, ζηεξηδφκελα ζε θάζεηεο δνθνχο 1050x70x45mm. 

ΠΑΣΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm) 

Σν παηάξη απνηειείηαη απφ δχν δνθνχο δηαζηάζεσλ 1000 x 120 x 58 mm πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ζαλίδεο 900 x 95 x 45 mm. 
Σν παηάξη ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα. Σελ θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 95x95mm ηα νπνία 
ζπγθξαηνχλ ηηο ηξαβέξζεο θαη ηηο ζαλίδεο. Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηξαβέξζεο επηηπγράλεηαη κε ζεη εμάγσλσλ βηδψλ Μ12, παμηκάδηα 
αζθαιείαο Μ12, πιαζηηθέο ηάπεο, θαη πιαζηηθά θαπάθηα. 

To παηάξη βξίζθεηαη ζε χςνο 950mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΣΧΔΧΝ HPL 

Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12 mm αληίζηνηρα θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 800x640mm. ηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε 
ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε χςνο 85mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ παηαξηνχ. 

 

ΚΑΜΠΤΛΖ ΚΔΠΖ 

Ζ ζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηηο κεηψπεο θαη μχιηλα ηεκάρηα επέλδπζεο. 

Οη κεηψπεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 18mm εληζρπκέλα απφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαθάδ 
ζαιάζζεο πάρνπο 30mm. ην ηκήκα ησλ 30mm πξνζαξκφδνληαη νη ηεγίδεο δηαηνκήο 27X95mm θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 
πξνθίι ψζηε λα «δέλνπλ» κεηαμχ ηνπο. ην θέληξν θαη αλψηεξν ηκήκα ηεο ζθεπήο ηνπνζεηείηε μπινηεκάρην δηαηνκήο 45x140mm. 

ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΙΙΑ L=2000mm (HPL)) 

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

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) 
πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 
θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ 
αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 
750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ 
Φ27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ 
ηζνπιήζξα.  

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

 

 

 

2.2.24 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΙΚΖ 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 
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Ύςνο 2050mm 

Μήθνο 3030mm 

Πιάηνο 560 mm 
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Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 
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Μήθνο 6530mm 
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Πιάηνο 3560mm 
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Ύςνο πηώζεο 1250mm 
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Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
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Υξήζηεο 2 παηδηά 
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Γξαζηεξηόηεηεο Αλάβαζε – νιίζζεζε 
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Ζιηθηαθή νκάδα >3 εηώλ 
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Καηαιιειόηεηα γηα ΑΜΔΑ Όρη 





 

Σελίδα 200 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ κεηαιιηθφ πχξγν κεηά ηεο θιίκαθαο αλφδνπ θαη παηαξηνχ, θαη ηζνπιήζξα. 

Ο κεηαιιηθφο πχξγνο απαξηίδεηαη απφ ηελ θιίκαθα αλφδνπ θαη ην παηάξη κε ηα πξνζηαηεπηηθά παξαπέηα. Γηα ηελ θιίκαθα αλφδνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο δηαηνκήο Φ48,4mm γηα ηνλ θνξέα, ζσιήλεο δηαηνκήο Φ33,7mm γηα ηα ζθαινπάηηα ελψ νη ρεηξνιαβέο 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηδεξνζσιήλεο δηαηνκήο Φ26,7mm.  

Σν παηάξη θέξεη πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ θνηινδνθνχο δηαηνκήο 50x30mm θαη θηγθιίδσκα απφ ζσιήλεο δηαηνκήο Φ33,7mm. 
Δθαηέξσζελ θαη εζσηεξηθά ησλ θηγθιηδσκάησλ ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθά «γεκίζκαηα» θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL ηχπνπ MEG 
πάρνπο 12mm. 

Δζσηεξηθά ησλ θνηινδνθψλ ηνπνζεηείηαη μπινηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 21mm κε αληηνιηζζεηηθή 
επηθάλεηα.  
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ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΗΗΑ L=2500mm (HPL)) 

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

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 450mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) 
πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 
θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ 
ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H 
κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα.  

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

 

 

2.2.25 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΙΧΝ 





 

Σελίδα 202 

 





 

Σελίδα 203 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο 2200 mm 

Μήθνο 3300 mm 

Πιάηνο 1000 mm 





 

Σελίδα 204 

Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο πηψζεο 950 mm 

Μήθνο 6800 mm 

Πιάηνο 4000 mm 
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Σελίδα 206 

 

 

 

 

 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο Αλάβαζε  νιίζζεζε 
 

Ζιηθηαθή νκάδα ≥ 1,5 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ Όρη 





 

Σελίδα 207 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Απνηειείηαη απφ πχξγν, επζεία ξάκπα αλφδνπ θαη ηζνπιήζξα 

ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ ΙΙΑ +950  

Απνηειείηαη απφ δχν πιατλά μχια δηαζηάζεσλ 1200x120x45mm πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη πιαθάδ ζαιάζεο δηαζηάζεσλ 
800x1250x21mm θαη ην νπνίν θέξεη πιαζηηθά εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ πνδηψλ θαη ησλ 
ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε. Σν άλσ κέξνο ηεο θαηαιήγεη ζηνλ πχξγν θαη ζην χςνο ηνπ  παηαξηνχ πνπ πξνζαξκφδεηαη.  

Ζ ξάκπα αλφδνπ θέξεη θνππαζηέο γηα ηελ νξζή ζηήξημε ηνπ ρξήζηε απνηεινχκελεο απφ ηξία μχια δηαζηάζεσλ 900x70x45mm 
εθαηέξσζελ, ζηεξηδφκελα ζε θάζεηεο δνθνχο 1050x70x45mm. 

ΠΑΣΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm) 

Σν παηάξη απνηειείηαη απφ δχν δνθνχο δηαζηάζεσλ 1000 x 120 x 58 mm πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ζαλίδεο 900 x 95 x 45 mm. 
Σν παηάξη ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα. Σελ θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 95x95mm ηα νπνία 
ζπγθξαηνχλ ηηο ηξαβέξζεο θαη ηηο ζαλίδεο. Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηξαβέξζεο επηηπγράλεηαη κε ζεη εμάγσλσλ βηδψλ Μ12, παμηκάδηα 
αζθαιείαο Μ12, πιαζηηθέο ηάπεο, θαη πιαζηηθά θαπάθηα. 

To παηάξη βξίζθεηαη ζε χςνο 950mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΣΧΔΧΝ HPL 

Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12 mm αληίζηνηρα θαη έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο 800x640mm. ηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε 
ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πιαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζε χςνο 85mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ παηαξηνχ. 

ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΙΙΑ L=2000mm (HPL)) 

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

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) 
πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 
θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ 
αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 
750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ 
Φ27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ 
ηζνπιήζξα.  

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

 

 

2.2.26 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΙΓΙΧΝ 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο 3600 mm 

Μήθνο 3110 mm 

Πιάηνο 2650 mm 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο πηψζεο 1250 mm 

Μήθνο 6420 mm 

Πιάηνο 5650 mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 





 

Σελίδα 208 

Υξήζηεο 4 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο Αλάβαζε,  νιίζζεζε,  

παηρλίδη ξφισλ, αλαξξίρεζε 

Ζιηθηαθή νκάδα ≥ 6 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ Όρη 





 

Σελίδα 209 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Σν ζχλζεην απνηειείηαη απφ έλα (1) πχξγν κε επηζηέγαζε, κία (1) ηζνπιήζξα, έλα (1) ζηξνγγπιφ ηξαπεδάθη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

θαη κία (1) κεηαιιηθή θιίκαθα αλφδνπ.  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΓΟΤ 

Ζ κεηαιιηθή θιίκαθα αλφδνπ απνηειείηαη απφ ην ζθειεηφ κε ηηο κπάξεο πάλσ ζηηο νπνίεο βηδψλνληαη κέζσ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηα 

ηέζζεξα (4) παηήκαηα κε ην πξψην –ην πιαηχζθαιν- λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 400mm απφ ην έδαθνο. Σελ θαηαζθεπή νινθιεξψλεη 

ην πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ηεο ζθάιαο πνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) κεηαιιηθέο ζσιήλεο θνπξκπαξηζηέο, δηαηνκήο Φ42.4mm 

ηνπνζεηεκέλεο εθαηέξσζελ ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ. Ο ζθειεηφο, νη κπάξεο θαη νη θνππαζηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

γαιβαληζκέλν ράιπβα. Αληίζηνηρα ηα παηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm κε αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα θαη έρνπλ θακπχιν πεξίγξακκα πνπ ζπλάδεη κε ηε ζεκαηηθή κνξθή ηεο επηζηέγαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζπλζέηνπ. 

ΠΑΣΑΡΙ 683x683mm (h=1250mm) 

Απνηειείηαη απφ ηα ηέζζεξα (4) ππνζηπιψκαηα πάλσ ζηα νπνία βηδψλνληαη δχν ηξαβέξζεο μχιηλεο δηαζηάζεσλ 663x120x58mm 
πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη αληηνιηζζεηηθφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 21mm.  

ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΙΙΑ L=2140mm- ζε θάηνςε ) 

Ζ ηζνπιήζξα απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηα παλέια εμφδνπ θαη ηε βάζε. Ζ ζθάθε 
έρεη κήθνο 2140mm ζε θάηνςε, πιάηνο 450mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ εληζρπκέλν πνιπεζηέξα κε επηκήθεηο ίλεο πάινπ (GFRΡ), 
πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 
θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Σα πιατλά ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. 

Σα παλέια εμφδνπ ζηελ ηζνπιήζξα, θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 18mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ παλέισλ απηψλ 
πξνζαξκφδεηαη κεηαιιηθφο ζσιήλαο σο κπάξα θξαηήκαηνο ζε χςνο ηέηνην ψζηε λα αλαγθαζηεί ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε 
πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα. Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα 
πξνζαξκνδφκελα ζηελ ηζνπιήζξα. 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΣΧΔΧΝ (HPL) 

Σν θξάγκα πξνζηαζίαο πηψζεσλ θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12mm, έρεη δηαζηάζεηο 755x493mm θαη ηνπνζεηείηαη αλάκεζα 
απφ ηα ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ. 

ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (HPL) 

ε χςνο πεξίπνπ 550mm απφ ην έδαθνο ζπλδέεηαη κε ηα εμσηεξηθά ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ Α, ζηξνγγπιφ ηξαπεδάθη 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm θαη δηακέηξνπ πεξίπνπ 900mm ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε δχν (2) 
επηπιένλ ππνζηπιψκαηα.  

ΔΠΙΣΔΓΑΖ (HPL) 

Ζ επηζηέγαζε ηνπ πχξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε παλέιν ζε ζρήκα ζχλλεθνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 
12mm. Σν παλέιν ζηεξίδεηαη απφ ηα ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα ηνπ παηαξηνχ κέζσ ηεζζάξσλ (4) θακπχισλ κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ 
δηαηνκήο 26,9mm. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ηνπ παλέινπ πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθή θιάληδα. Οη θακπχιεο ζσιήλεο 
έρνπλ -αλά δχν- ηέηνην κήθνο (δχν κεγαιχηεξνπ θαη δχν κηθξφηεξνπ κήθνπο) ψζηε ην παλέιν ηεο επηζηέγαζεο λα ηνπνζεηείηαη 
ηειηθά ππφ θιίζε. 

 

 

 

2.2.27 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΙΧΝ ΔΛΔΦΑΝΣΑ 





 

Σελίδα 210 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο 1910 mm 

Μήθνο 3350 mm 

Πιάηνο 1050 mm 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο πηψζεο 950 mm 

Μήθνο 6850 mm 

Πιαηνο 4050 mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο 3 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο Οιίζζεζε, παηρλίδη ξφισλ 

Ζιηθηαθή νκάδα ≥ 1,5 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα ΑΜΔΑ Όρη 





 

Σελίδα 211 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Απνηειείηαη απφ πχξγν, θιίκαθα αλφδνπ, ηζνπιήζξα θαη δχν πιεπξηθέο επηθάλεηεο κε κνξθή ειέθαληα. 

ΚΑΛΑ ΑΝΟΓΟΤ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ (h=950mm) 

Ζ θιίκαθα αλόδνπ απνηειείηαη απφ ηα πιατλά, ηα ζθαινπάηηα θαη ηηο θνππαζηέο. Σα πιατλά  απνηεινχληαη απφ μχια 1200 x 145 x 
45mm, ζηα νπνία ζπγθξαηνχληαη κε εηδηθνχο μχιηλνπο ζπλδέζκνπο νμηάο Φ10 x 70mm θαη ηζρπξή θφιια ζαιάζζεο ηέζζεξα 
ζθαινπάηηα 710 x 145 x 45mm θαη δχν θάζεηεο δνθνί 900 x 70 x 45mm πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο θνππαζηέο. Οη θνππαζηέο 
απνηεινχληαη απφ ηξία  μχια 900 x 70 x 45mm εθαηέξσζελ. Σν άλσ κέξνο ηεο θιίκαθαο, απνιήγεη ζηνλ πχξγν, ζην αλαθεξφκελν 
χςνο. O πύξγνο, απνηειείηαη απφ παηάξη θαη ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα 95 x 95mm, χςνπο 2100mm.  

ΠΑΣΑΡΙ 1000x900mm (h=950mm) 

Σν παηάξη απνηειείηαη απφ δχν δνθνχο δηαζηάζεσλ 1000 x 120 x 58mm πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ζαλίδεο 900 x 95 x 45mm. 
Σν παηάξη ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα. Σελ θαηαζθεπή ζπκπιεξψλνπλ ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο 95x95mm ηα νπνία 
ζπγθξαηνχλ ηηο ηξαβέξζεο θαη ηηο ζαλίδεο. Ζ ζχλδεζε κε ηηο ηξαβέξζεο επηηπγράλεηαη κε ζεη εμάγσλσλ βηδψλ Μ12, παμηκάδηα 
αζθαιείαο Μ12, πιαζηηθέο ηάπεο, θαη πιαζηηθά θαπάθηα. 

To παηάξη βξίζθεηαη ζε χςνο 950mm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΙΙΑ L=2000mm (HPL)) 

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

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 2000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ εληζρπκέλν πνιπεζηέξα κε επηκήθεηο ίλεο πάινπ (GFRP), 
πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 
θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL  πάρνπο 18mm. 

Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ,  θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ 
ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750mm απφ ηε 
ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ27mm. H κπάξα 
θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα.  

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

 

Οη πιεπξηθέο επηθάλεηεο κε κνξθή ειέθαληα θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 12mm, θαη έρνπλ γεληθέο δηαζηάζεηο 1900 x 
1400mm. Κάζε επηθάλεηα απνηειείηαη απφ έλα θνκκάηη HPL γηα ην ζψκα θαη δχν θνκκάηηα HPL γηα ηα πφδηα ηνπ ειέθαληα, θαζψο 
θαη δχν επηπιένλ θνκκάηηα HPL γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο κνξθήο πνπ ζηεξεψλνληαη ζην ζψκα κε εμάγσλεο βίδεο Μ8 x 40. Οη 
επηθάλεηεο ζηεξίδνληαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε ζηξηθψληα Μ8 x 100. 

 

 

2.2.28 ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΙΧΡΟΤΜΔΝΑ ΞΤΛΙΝΑ ΠΑΣΖΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο 1150 

Μήθνο 2690 

Πιάηνο 855 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο πηψζεο <600 mm 

Μήθνο 5690 mm 

Πιάηνο 3855 mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
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Υξήζηεο 2 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο Ηζνξξνπία, αλαξξίρεζε 

Ζιηθηαθή νκάδα ≥ 3 εηψλ 

Καηαιιειφηεηα γηα 

ΑΜΔΑ Όρη  
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ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Απνηειείηαη απφ ζχζηεκα ηεζζάξσλ ππνζηπισκάησλ πνπ ζπλδένληαη αλά δχν κε νξηδφληηεο δνθνχο, ζρεκαηίδνληαο δχν 
παξάιιεια πιαίζηα ζρήκαηνο Π.    

Σα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 95 x 95 x 1150mm. Οη νξηδφληηεο δνθνί έρνπλ δηαζηάζεηο 
2695 x 95 x 95 mm θαη θέξνπλ αιπζίδεο (DIN 766) γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ, αλά 300mm, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε επηά μχιηλα 
παηήκαηα δηαζηάζεσλ 95 x 95 x 760mm, ζε χςνο 400mm απφ ην έδαθνο. Σα άθξα ησλ μχιηλσλ παηεκάησλ δηαηξέρνπλ επίζεο δχν 
αιπζίδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηα ππνζηπιψκαηα. 

 

2.2.29 ΓΟΚΟ ΙΟΡΡΟΠΙΑ  

 





 

Σελίδα 214 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο : 410 mm 

Πιάηνο : 95 mm 

Μήθνο : 2000 mm 
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Γηαζηάζεηο ρψξνπ αζθαιείαο 

Ύςνο : <600 mm 

Πιάηνο : 3095 mm 

Μήθνο : 5000 mm 
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Γεληθή Σερληθή Πεξηγξαθή 
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Απνηειείηαη από δύν ππνζηπιώκαηα θαη κία νξηδόληηα δνθό. Σα ππνζηπιώκαηα θαηαζθεπάδνληαη από μύιηλεο θνιώλεο 

δηαζηάζεσλ 95 x 95 ύςνπο 155mm γηα ην πξώην 275mm ε δεύηεξε. Ζ δνθόο, κε δηαζηάζεηο 95 x 95 x 2000mm, ηνπνζεηείηαη 

ππό θιίζε επάλσ ζηα ππνζηπιώκαηα, ην ειάρηζην ύςνο από ην έδαθνο είλαη 290mm θαη ην κέγηζην 410mm. Σα δύν 

ππνζηπιώκαηα θέξνπλ ζην πάλσ κέξνο, πξνεμνρέο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 40 x 40mm ώζηε λα θσιηάδνπλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο εζνρέο πνπ θέξεη ε νξηδόληηα δνθόο. Γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε ησλ ππνζηπισκάησλ κε ηελ νξηδόληηα δνθό 

ρξεζηκνπνηείηαη θξπζηαιιηθή μπιόθνιια, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηηο εζνρέο ηεο νξηδόληηαο δνθνύ θαη επηπιένλ μπιόβηδεο 

ζηηο πιατλέο επηθάλεηεο ηεο δνθνύ.  

 

 

2.2.30 ΥΧΡΟΓΙΚΣΤΧΜΑ 

Γηαζηάζεηο νξγάλνπ 

Μήθνο: 1066 cm 

Πιάηνο: 1066 cm  

πλνιηθφ Ύςνο: 437 cm  

Βάξνο: 350 θηιά 

Όγθνο: 1,02 m3  

Ζιηθηαθή θαηεγνξία : 6-12 εηψλ 

Καηάιιειν γηα  36 παηδηά-ρξήζηεο 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο 

Διάρηζηνο Υψξνο:1466 cm x 1466 cm  

Υψξνο επηθάλεηαο πξφζθξνπζεο: 1366 cm x 1366 cm 

Κξίζηκν χςνο πηψζεο: 0,57 m  

Δπηπιένλ ζηνηρεία εμνπιηζκνύ 

Γηαηνκή ζπξκαηφζρνηλνπ: 20 mm  

ηνηρεία ζπλαξκνιφγεζεο: Μεηαιιηθά-Αινπκηλίνπ 

Πηζηνπνίεζε: χκθσλα κε ην πξφηππν EN-1176 

• ρεδηαζκόο 'αξάρλε': Ηζνθαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο ζηα 4 άθξα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

• πλαξκνγή ζρνηληώλ:  

- Όια ηα ζρνηληά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηνπο αινπκηλέληνπο ζπλδέζκνπο ππφ πίεζε 168 ηφλσλ. 

- Σα ζρνηληά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο ζηηο 4 πιεπξέο, άθξα ηεο θαηαζθεπήο. 

•Πνηόηεηα ζρνηληώλ:  Όια ηα ζρνηληά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηθηχσκα αλαξξίρεζεο είλαη αλζεθηηθά ζηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία (UV- πξνζηαζία). 

• Αγθύξσζε: Σν ρσξνδηθηχσκα αγθπξψλεηαη ζην έδαθνο ζε 5 ζεκεία κε 32 ηεκάρηα παμηκάδηα M20 θαη κπνπιφληα. 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ηεκάρηα, αγθχξηα κε εζσηεξηθφ ζπείξσκα, θαη πξνθαηαζθεπαζκέλν βχζκα 

επέθηαζεο, θαηάιιεια λα ειέγρνπλ ηηο παξακνξθψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ρξεηαζηνχλ 8 ηέηνηα ηεκάρηα γηα 

ηελ θχξηα ζσιήλα- ηζηφο θαη 6 γηα θάζε πιάθα ζπλαξκνιφγεζεο. 

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΙΣΟ 

Ο θεληξηθφο ηζηφο θαηαζθεπάδεηαη απφ γαιβαληζκέλε κεηαιιηθή ζσιήλα (εληαία θαη ρσξίο ζπγθνιιήζεηο), ζπλνιηθνχ χςνπο: 

4376mm, δηαηνκήο Ø140mm θαη πάρνπο 6,3mm νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζε βάζε θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ168 θαη 





 

Σελίδα 218 

πάρνπο 8-10 mm. Σν χςνο ηνπ θεληξηθνχ ππιψλα - ηζηνχ πάλσ απφ ηνπο θφκβνπο ηνπ ρσξνδηθηπψκαηνο είλαη πεξίπνπ 4000mm.

  

 

Σα ρσξνδηθηπψκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα παηρλίδη ζηηο παηδηθέο ραξέο θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ εηδηθά επελδπκέλα 

ζπξκαηφζρνηλα, πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε ε θίλεζε κέζα θαη πάλσ ζην παηρλίδη, θαη ε ειαζηηθή θίλεζε ησλ 

ζρνηληψλ λα απνηξέπεη ηελ πηζαλή παγίδεπζε θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ παηδηψλ-ρξεζηψλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, απνθπγήο 

ηξαπκαηηζκψλ νη ζχλδεζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζρνηληά γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ δηθηπψκαηνο πξέπεη 

λα είλαη ζηξνγγπιά. 

ΥΟΙΝΙΑ (ΤΡΜΑΣΟΥΟΙΝΑ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΟ ΜΔ ΙΝΔ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΙΟΤ) 

• Σα ρσξνδηθηπψκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα παηρλίδη ζηηο παηδηθέο ραξέο θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ ζπξκαηφζρνηλα επελδπκέλα κε 

ίλεο πνιππξνππιελίνπ, πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε ε θίλεζε κέζα θαη πάλσ ζην παηρλίδη, θαη ε ειαζηηθή θίλεζε 

ησλ ζρνηληψλ λα απνηξέπεη ηελ πηζαλή παγίδεπζε θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ παηδηψλ-ρξεζηψλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, απνθπγήο 

ηξαπκαηηζκψλ νη ζχλδεζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζρνηληά γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ δηθηπψκαηνο πξέπεη 

λα είλαη ζηξνγγπιά. 

• Ζ δηαηνκή Ø20mm ηνπ ζρνηληνχ είλαη θαηάιιειε γηα ην βάξνο πνπ δχλαηαη λα θέξεη ε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο 

ρξήζηεο φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζρνηληψλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί ην ηειηθφ ρσξνδηθηχσκα λα έρεη 

ηελ θαηάιιειε αληνρή ζηε ρξήζε θαη ηα θαηξηθά θαηλφκελα. 

Σν θάζε ζπξκαηφζρνηλν είλαη πνιχθισλν θαη απνηειείηαη απφ ηνλ ππξήλα θαη ηνπο 6 θιψλνπο πεξηκεηξηθά απηνχ. ηνλ ππξήλα 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά 144 ζχξκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαη ν θάζε θιψλνο έρεη 12 ζχξκαηα δηαηνκήο 0,70mm, (72 ζχξκαηα 

ζπλνιηθά). Ζ δηάκεηξνο ηνπ θάζε θιψλνπ είλαη 3,4 mm θαη επηθαιχπηεηαη κε πνιπακηδηθφ θάιπκκα Nylon (PA6). Ζ ηειηθή δηαηνκή 

ηνπ θάζε θιψλνπ καδί κε ηελ επηθάιπςε είλαη 8mm.  

• Ο ππξήλαο ηνπ ζρνηληνχ απνηειείηαη απφ 72 ζχξκαηα πνπ επηθαιχπηνληαη αληίζηνηρα κε πνιπακηδηθφ θάιπκκα Nylon (PA6) θαη 

έρεη ηειηθή δηαηνκή 8mm.\ 

• Σα ζπξκαηφζρνηλα έρνπλ πςειή αληίζηαζε θαηά ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο δηάβξσζε απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα. 

• Σν αλψηαην ζεκείν αληνρήο ηνπ ρσξνδηθηπψκαηνο αλέξρεηαη ζηνπο 11 ηφλνπο. 

ΘΔΖ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 

ε επηιεγκέλα ζεκεία θαη πεξηκεηξηθά ηνπ θαηαθφξπθνπ ηζηνχ πξνζαξκφδνληαη ειαζηηθά ηεκάρηα απφ εχθακπην θανπηζνχθ 

πάρνπο 16mm, ηα νπνία θαιχπηνπλ αλνίγκαηα ηεο θαηαζθεπήο απνηξέπνπλ ηελ πηψζε θαη ηαπηφρξνλα εμππεξεηνχλ σο 

θαζίζκαηα- ζέζεο ζηάζεο θαη μεθνχξαζεο θαηά ην παηρλίδη ζην ρσξνδηθηχσκα, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ζην θέληξν ηεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ θαζίζκαηνο κε ηα ζπξκαηφζρνηλα πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιπακηδηθνχο ζπλδέζκνπο. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΚΤΡΧΖ-ΒΑΔΙ 

• Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα γσληαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιά ζεκεία ζχλδεζεο γηα λα 

κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ε ηάλπζε θάζε ζρνηληνχ. Ζ θεληξηθή βάζε ηνπ ππιψλα-ηζηνχ έρεη ζεκεία ζηήξημεο ψζηε λα κπνξεί λα 

αγθπξσζεί αζθαιψο ν ππιψλαο ζηε κπεηνλέληα βάζε.  

• Σν ρσξνδηθηχσκα ζηεξεψλεηαη ζην έδαθνο ζε δηάθνξα ζεκεία κε ηε βνήζεηα κεηαιιηθψλ θιαληδψλ πάρνπο 8 mm. 

• Όια ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

• Οη πιάθεο αγθχξσζεο ζηεξεψλνληαη ζηηο ηζηκεληέληεο βάζεηο κέζσ κεηαιιηθψλ αγθπξίσλ "L", M20x200mm. Σα αγθχξηα απηά 

ηνπνζεηνχληαη ζην πγξφ ζθπξφδεκα θαη ζηαζεξνπνηείηαη ε ζέζε ηνπο κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηζηκέληνπ. 

ΔΝΣΑΣΖΡΔ 

• Οη εληαηήξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα, θαη είλαη θαηάιιεινη γηα δχλακε θνξηίνπ άλσ ησλ 15 ηφλσλ δχλακεο θαηά 

κήθνο ηνπ θχξηνπ άμνλα. 

ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΟΙΥΔΙΟΤ ΑΓΚΤΡΧΖ 
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• Σα πεξηκεηξηθά ζηνηρεία αγθχξσζεο θαιχπηνληαη απφ εηδηθά πιαζηηθά ηεκάρηα θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπαηζπιέλην. 

 

ΤΝΓΔΜΟΙ 

• Οη αινπκηλέληνη ζχλδεζκνη απνηξέπνπλ ηε κεηαηφπηζε ησλ ζρνηληψλ θαη απνηεινχλ εληαία ζψκαηα. Φέξνπλ εζσηεξηθά 'θαλάιηα' 

ψζηε λα ηα δηαπεξλνχλ εζσηεξηθά θαη λα ζπλδένληαη ζπξκαηφζρνηλα θαη 'ρηαζηί. 

 

 

2.2.31 ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 1300ΜΜ  ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Μήθνο: 500mm 

Πιάηνο: 500mm 
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Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Σν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ ζηξψζε απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ 

ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ 

ειαζηηθνχ (EPDM). Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζεο κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1 θαη EN1177 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 1300mm. Ζ θάζε πιάθα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, κε εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, ψζηε λα 

πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. Οη άλσ αθκέο είλαη ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά έρεη 

εγθνπέο απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ είλαη δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ αζθαιείαο γίλεηαη κε πχξνπο, πνπ ζπλδένπλ 

ηα επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο. 

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ Τπεξεζία, κε πξνζθφκηζε 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαη φζσλ δεηγκάησλ απαηηεζνχλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή 

ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO9001 θαη ISO14001. Δπίζεο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε θαηά EN1176-1, EN1177 θαη ΔΝ71-3. 

 

 

2.2.32 ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΤΦΟ ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 2000ΜΜ  ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 





 

Σελίδα 222 
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Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Μήθνο: 500mm 

Πιάηνο: 500mm 
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Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Σν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ ζηξψζε απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ 

ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ 

ειαζηηθνχ (EPDM). Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζεο κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1 θαη EN1177 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 2000mm. Ζ θάζε πιάθα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ε άλσ ζηξψζε ηεο έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, κε εηδηθφ εληζρπκέλν πιηθφ, ψζηε λα 

πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ ηξηβήο. Οη άλσ αθκέο είλαη ειαθξψο ζηξνγγπιεπκέλεο θαη ε θάζε πιεπξά έρεη 

εγθνπέο απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ είλαη δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ αζθαιείαο γίλεηαη κε πχξνπο, πνπ ζπλδένπλ 

ηα επηκέξνπο πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο. 

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ Τπεξεζία, κε πξνζθφκηζε 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαη φζσλ δεηγκάησλ απαηηεζνχλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειηθή επηινγή 

ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO9001 θαη ISO14001. Δπίζεο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε θαηά EN1176-1, EN1177 θαη ΔΝ71-3. 

 

2.2.33 ΦΧΣΙΣΙΚΟ ΑΠΛΟ 

Ζ θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 

 1 ηζηφ 

 1 θσηηζηηθφ ζψκα 

 Αθξνθηβψηην θαη θαπάθη ζπξίδαο 

 Αγθχξηα 

Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα θέξεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα δέρεηαη ιακπηήξα πςειήο πίεζεο ή αινγνληδίσλ κεηάιινπ κέρξη 

150W. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ηζηνχ, ζε φια ηα ζεκεία ηνπο, είλαη ζεξκνγαιβαληζκέλα θαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα 

πνιπεζηέξα. 

Ο ηζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο 4000m πεξίπνπ ζα είλαη θσληθφο, θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα πάρνπο 

3mm θαη'ειάρηζην, γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ & βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά ζε ρξψκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο, δηακέηξνπ βάζεσο 

100mm θαη θνξπθήο 60mm πεξίπνπ. ηε βάζε ηνπ ζα έρεη πιάθα έδξαζεο θπθιηθή ε ηεηξάγσλε πάρνπο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ηέζζεξα αγθχξηα ζηήξημεο επίζεο γαιβαληζκέλα, κήθνπο 40cm κε ηηο αληίζηνηρεο ξνδέιεο θαη ηα παμηκάδηα απηψλ. Ο ηζηφο ζα 

θέξεη νπή γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο θαη ζπξίδα επίζθεςεο ζε χςνο απφ 0,80m -1,00m πεξίπνπ απφ ην έδαθνο ε 

νπνία ζα αζθαιίδεη πάλσ ζηνλ ηζηφ κε βίδα αζθαιείαο. 

Ο ηζηφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 40-5 θαη ζα θέξεη αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε. 

ην χςνο (ηειηθφ χςνο αλνίγκαηνο) ησλ 600mm ηνπ ηζηνχ ζα ππάξρεη άλνηγκα ζπξίδαο ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ (χςνο 120mm 

πιάηνο 40mm). 

Μέζα ζηνλ ηζηφ ζην χςνο ηνπ αλνίγκαηνο ζπξίδαο ζα εγθαζίζηαηαη αθξνθηβψηην γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ απηνζβελφκελε πνιπακπδηθή ξεηίλε. ην αθξνθηβψηην ζα ηνπνζεηείηαη αζθάιεηα ηήμεσο γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ απνκφλσζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο ή αιιαγήο ιακπηήξα. Ζ ζπξίδα ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα θιείλεη  κε 

θαηάιιειν θαπάθη ζπξίδαο ηζηνχ κε ελζσκαησκέλν ειαζηηθφ παξέκβπζκα ζηιηθφλεο πςειήο αληνρήο, ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

ππάξρεη κέγηζηε ζηεγαλφηεηα ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ ή άθξε βξαρίνλα ηζηνχ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ60mm κε 

ξπζκηδφκελε βάζε. Θα θαηαζθεπάδεηαη εμ΄ νινθιήξνπ απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην θαη φια ηα ηκήκαηα ηνπ ζα είλαη 
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θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά κεραληθήο αληνρήο ζε θξνχζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε αληνρή έλαληη 

βαλδαιηζκψλ. Σν θαλάξη ζα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα απφ αινπκίλην έγρπζεο, ληνπί πνξζειάλεο, αζχκκεηξν αληαπγαζηήξα 

ηχπνπ cut off δξφκνπ θαη ζχζηεκα έλαπζεο γηα ιακπηήξα κέρξη 150 Watt πςειήο πίεζεο Na ή κεηάιισλ αινγνληδίνπ. Σν θάιπκκα 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα είλαη απφ γπαιί πξνζηαζίαο εηδηθά θαηεξγαζκέλν πάρνπο 5mm θαη παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε κε 

γάληδν ζηνλ ρψξν ηνπ ιακπηήξα θαη ηνλ ρψξν ηνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο. 

Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη πιήξσο εθνδηαζκέλν κε φιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θαη ηνλ ιακπηήξα θαη ζα παξαδίδεηαη κε αθξνδέθηε, 

γείσζε θαη πιήξε θαισδίσζε κέρξη ηε ζπξίδα ζχλδεζεο έηνηκν θαη ζπλδεδεκέλν κε ην εμσηεξηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηνπ ηζηνχ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001. 

 

 

2.2.34 ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΦΙΛΟΓΖΜΟ 
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Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Απαξαίηεηε είλαη ζε θάζε παηδηθή ραξά ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο απφ πξνβακκέλν αινπκίλην πάρνπο 1mm ζηελ 
νπνία ζα ηππψλνληαη επθξηλψο ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φηιφδεκνο ΗΗ» θαη ζα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 
ηα απαηηνχκελα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

2.2.35  ΜΤΛΟ ΑΠΛΟ  

 

Γεληθέο δηαζηάζεηο                                                

 

 

Γηαζηάζεηο ρώξνπ αζθαιείαο: 

Μήθνο: 5600mm 

Πιάηνο: 5600mm 

Ύςνο πηψζεο: ≤1000mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεληθή ηερληθή πεξηγξαθή 

Απνηειείηαη απφ ην κεραληζκφ πεξηζηξνθήο, ηε βάζε θαη ην ζθειεηφ ζηήξημεο. Ο ζθειεηφο ζηήξημεο ηεο δηάηαμεο απνηειείηαη απφ 

θπθιηθφ πιαίζην δηακέηξνπ 1600mm, θαηαζθεπαζκέλν απφ θνηινδνθφ 50x30mm πάρνπο 2,5mm. ηνλ θπθιηθφ πιαίζην ζπλδένληαη 

έμη αθηίλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ θνηινδνθφ 40x20mm, νη νπνίεο ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζην θέληξν ηνπ θχθινπ δηακέζσ 

ραιπβδνειάζκαηνο θπθιηθήο κνξθήο θαη πάρνπο 6mm.  ην θέληξν ηνπ θχθινπ πςψλεηαη θαηαθφξπθνο άμνλαο χςνπο 400mm, ζηα 

δχν άθξα ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη δχν θνπδηλέηα κε δχν ξνπιεκάλ (έλα θσληθφ θάησ θαη έλα απιφ άλσ).  Δπάλσ απφ ην θπθιηθφ 

πιαίζην θαη ζε θαηαθφξπθν επίπεδν εθαξκφδνληαη ηξεηο κεηαιιηθέο δηαηάμεηο ζρήκαηνο Π κε θάιηζα ζηηο γσλίεο θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζσιήλα Φ33.7mm γηα ηε ζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ηνπ κχινπ. 

Ζ βάζε ηνπ  κχινπ (πιαηθφξκα πεξηζηξνθήο) είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 21mm επελδπκέλν κε εηδηθή 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη έρεη δηάκεηξν πεξίπνπ 1600mm. 

 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή έρνπλ κεγάιε αληνρή ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη είλαη αλαθπθιψζηκα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη βίδεο πνπ πξνεμέρνπλ ηεο θαηαζθεπήο θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο 

ηάπεο πξνππιελίνπ. ην ζχλνιφ ηνπο φια ηα πιηθά είλαη αθίλδπλα θαη θαηάιιεια γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. 

 

 

 

Ύςνο: 810mm 

Γηάκεηξνο: 1600mm 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υξήζηεο: 6 παηδηά 

Γξαζηεξηφηεηεο: Πεξηζηξνθή 

Ζιηθηαθή νκάδα: ≥ 3 έηνπο 

Καηαιιειφηεηα γηα  

ΑΜΔΑ: 
Όρη  
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΙΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΚΟΤΝΗΑ 2ΘΔΗΑ ΝΖΠΗΧΝ 1 1050,00 1.050,00 

2 
ΚΟΤΝΗΑ 2ΘΔΗΑ ΠΑΗΓΧΝ 1 800,00 800,00 

3 

ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 2ΘΔΗΑ 

ΜΗΚΣΖ 
3 800,00 2.400,00 

4 

ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 3ΘΔΗΑ 

ΜΗΚΣΖ 
3 1.100,00 3.300,00 

5 

ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 4ΘΔΗΑ 

ΜΗΚΣΖ 
2 1.300,00 2.600,00 

6 
ΚΟΤΝΗΑ 4ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1 1750,00 1.750,00 

7 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΜΟΝΟ ΟΥΖΜΑ 1 550,00 550,00 
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8 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΜΟΝΟ ΕΧΑΚΗ 1 550,00 550,00 

9 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΕΧΑΚΗ ΕΟΤΓΚΛΑ  1 1 550,00 550,00 

10 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΕΧΑΚΗ ΕΟΤΓΚΛΑ  2 2 550,00 1.100,00 

11 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΓΗΠΛΟ ΟΥΖΜΑ 2 600,00 1.200,00 

12 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΝΖΠΗΧΝ & 

ΠΑΗΓΧΝ 
1 1200,00 1.200,00 

13 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 1 800,00 800,00 

14 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 2ΘΔΗΑ 1 650,00 650,00 

15 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 4ΘΔΗΑ 4 650,00 2.600,00 

16 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 5 200,00 1.000,00 

17 
ΓΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 1 1300,00 1.300,00 

18 
ΤΝΘΔΣΟ ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΟ 1 22.985,00 22.985,00 

19 
ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ ΣΡΔΝΟ 1 4.200,00 4.200,00 

20 

ΠΟΛΤΤΝΘΔΣΟ ΠΤΡΓΟ 

"ΕΟΤΓΚΛΑ" 
1 29.950,00 29.950,00 

21 
ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 1 900,00 900,00 

22 
ΣΡΔΝΑΚΗ ΣΟΤΝΔΛ 1 2.000,00 2.000,00 

23 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ ΚΔΠΖ  1 2.800,00 2.800,00 

24 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  7 1.220,00 8.540,00 

25 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΧΝ 1 2.050,00 2.050,00 

26 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΗΧΝ 1 3.200,00 3.200,00 

27 

ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΧΝ 

ΔΛΔΦΑΝΣΑ 
1 4.500,00 4.500,00 

28 

ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ 

ΞΤΛΗΝΑ ΠΑΣΖΜΑΣΑ 
1 1000,00 1.000,00 

29 
ΓΟΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ  1 300,00 300,00 
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30 
ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑ 1 9.200,00 9.200,00 

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

588 74,00 43.512,00 

32 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 2000ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

146 96,00 14.016,00 

33 
ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΠΛΟ 6 670,00 4.020,00 

34 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 11 230,00 2.530,00 

35 
ΜΤΛΟ ΑΠΛΟ 1 776,00 776,00 

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  180.109,00 

  ΦΠΑ 24% 43.226,16 

  ΤΝΟΛΟ  223.335,16 

 

 

Ζ πξνζθνξά ζα γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

 

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο, λα είλαη θαηλνχξηαο 

θαηαζθεπήο, αρξεζηκνπνίεηνο, απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη.  

 

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΙΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΚΟΤΝΗΑ 2ΘΔΗΑ ΝΖΠΗΧΝ 1   

2 
ΚΟΤΝΗΑ 2ΘΔΗΑ ΠΑΗΓΧΝ 1   

3 

ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 2ΘΔΗΑ 

ΜΗΚΣΖ 
3   

4 

ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 3ΘΔΗΑ 

ΜΗΚΣΖ 
2   
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5 

ΚΟΤΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 4ΘΔΗΑ 

ΜΗΚΣΖ 
2   

6 
ΚΟΤΝΗΑ 4ΘΔΗΑ ΜΗΚΣΖ 1   

7 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΜΟΝΟ ΟΥΖΜΑ 1   

8 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΜΟΝΟ ΕΧΑΚΗ 1   

9 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΕΧΑΚΗ ΕΟΤΓΚΛΑ  1 1   

10 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΕΧΑΚΗ ΕΟΤΓΚΛΑ  2 2   

11 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΓΗΠΛΟ ΟΥΖΜΑ 2   

12 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΝΖΠΗΧΝ & 

ΠΑΗΓΧΝ 
1   

13 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 1   

14 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 2ΘΔΗΑ 1   

15 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 4ΘΔΗΑ 3   

16 
ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 4   

17 
ΓΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 1   

18 
ΤΝΘΔΣΟ ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΟ 1   

19 
ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ ΣΡΔΝΟ 1   

20 

ΠΟΛΤΤΝΘΔΣΟ ΠΤΡΓΟ 

"ΕΟΤΓΚΛΑ" 
1   

21 
ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 1   

22 
ΣΡΔΝΑΚΗ ΣΟΤΝΔΛ 1   

23 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ ΚΔΠΖ  1   

24 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ  6   

25 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΧΝ 1   

26 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΗΧΝ 1   





 

Σελίδα 231 

27 

ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΝΖΠΗΧΝ 

ΔΛΔΦΑΝΣΑ 
1   

28 

ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ 

ΞΤΛΗΝΑ ΠΑΣΖΜΑΣΑ 
1   

29 
ΓΟΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ  1   

30 
ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑ 1   

31 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1300ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

528   

32 

ΓΑΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΤΦΟ 

ΠΣΧΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 2000ΜΜ  

ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΔΧΝ ΑΠΌ 

ΜΠΔΣΟΝ /Μ2 

146   

33 
ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΠΛΟ 5   

34 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ 11   

35 
ΜΤΛΟ ΑΠΛΟ 1   

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1-11  

  ΦΠΑ 24%  

  ΤΝΟΛΟ 1-12  

 

 

νπθιί , …......../2019 

 

Ο πληάμαο                                                                        ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

 

  

 




