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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ήµος Ηρακλείου 

Ταχυδροµική διεύθυνση Αγ.Τίτου 1 

Πόλη Ηράκλειο 

Ταχυδροµικός Κωδικός 71202 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL431 Ηράκλειο 

Τηλέφωνο (+30) 2813 409000 

Φαξ (+30) 2810 227180 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  prom@heraklion.gr  

Αρµόδιος για πληροφορίες ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
Ταχ. ∆/νση: ∆ιονυσίου 13A  
Νέα Αλικαρνασσός - Ηράκλειο 
Τ.Κ: 71601  
Πληροφορίες: Πιταροκοίλη Σγουρίτσα 
Τηλ.: 2813-409830  
 Fax:  2813-409870  

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o ∆ήµος Ηρακλείου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ . 

 β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr   
 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση, καθώς και από την 
διεύθυνση:  www.heraklion.gr 
 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηµατοδότηση της σύµβασης  

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 30.7135.085 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2018 του Φορέα.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η αναβάθµιση εξοπλισµού επτά (7) παιδικών χαρών ∆ήµου Ηρακλείου, 
η προµήθεια και η τοποθέτηση παιδικών οργάνων σε κοινόχρηστους χώρους – πλατείες – παιδικές 
χαρές του ∆ήµου, ώστε να πιστοποιηθούν. 
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Ο ∆ήµος Ηρακλείου επιδιώκει µε την αναβάθµιση των παιδικών χαρών της παρούσας µελέτης, µέσω 
ενός ισορροπηµένου, βιώσιµου και αειφορικού σχεδιασµού, να συµβάλλει κατά το µέγιστο στην 
αξιοποίηση, αναζωογόνηση, αναβάθµιση και εκσυγχρόνιση της κάθε περιοχής, ώστε να αποτελέσει 
πόλο έλξης και συνάθροισης, ξεκούρασης, αναψυχής για τα παιδιά, τους µεγάλους, τους µόνιµους 
κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες κάθε ηλικίας. Η αναβάθµισή τους θα αποτελέσει πηγή ζωής, 
αποδίδοντας στους επιλεγέντες χώρους αισθητική αναβάθµιση και λειτουργικότητα, µε κύριο γνώµονα 
την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, σωµατικών και πνευµατικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών.  

Ο σχεδιασµός συµβάλλει στην κατά το δυνατό εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στο παιχνίδι των 
παιδιών. Στόχος της µελέτης είναι η αναβάθµιση των υπαρχόντων παιδικών χαρών σε σύγχρονους, 
λειτουργικούς και ασφαλείς χώρους αναψυχής για µικρούς και µεγάλους επισκέπτες. Οι χώροι θα 
περιλαµβάνουν παιχνίδια για τις ανάλογες ηλικιακές οµάδες για τις οποίες είναι σχεδιασµένοι, ειδικά 
δάπεδα ασφαλείας για την ασφάλεια των χρηστών, καθιστικούς χώρους, όπως παγκάκια σε καίριες 
θέσεις, τόσο για την ορθή επίβλεψη των παιδιών, αλλά και την ανάπαυση των επισκεπτών, κάδους 
απορριµµάτων, κλπ. Ο προτεινόµενος εξοπλισµός έχει µελετηθεί ώστε να παρέχει µία πληθώρα 
δραστηριοτήτων στους επισκέπτες και να ανανεώσει τις περιοχές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα 
ηλικιακών οµάδων από 2 ετών έως και 14 ετών σε κάποιες παιδικές χαρές, ενισχύοντας την 
ελκυστικότητα της περιοχής και συµβάλλοντας στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, 
µόνιµων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών. 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : 37535200-9, 34928400-2, 43325000-7, 34928200-0, 44112200-0, 34991000-0  
και 79132000-8. 

Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα, διότι η ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι 
προµηθευτές των τµηµάτων ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο 
των ζητούµενων ειδών. 

 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 893.509,28 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 720.572,00, ΦΠΑ : 172.937,28). 

Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές µέρες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Μελέτη – Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της παρούσας 
διακήρυξης.  

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

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

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

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

� του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 

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

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

                                                           

1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές»,  

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

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

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

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

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

� του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου Σελίδα 
6 δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄1590) 
“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

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

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

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

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

� του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

� της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

� της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

� Την υπ’ αριθµ. 9/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συγκροτήθηκαν οι 
Επιτροπές ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων προµηθειών και 
γενικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016.  

� της υπ’ αρίθµ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ' αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -
7- 2014).   

� της µε αριθ. 1064/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ηρακλείου µε την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας µε τίτλο: “Προµήθεια υλικών & εξοπλισµού 7 
παιδικών Χαρών”. 

� Το υπ. αριθµ. Πρωτ. 108330/30-11-2018 Πρωτογενές αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό Α∆ΑΜ: 18REQ004197317 2018-12-14. 

� της µε αριθ.: A-124/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης σε βάρος του 
ΚΑ 30-7135.085 προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 του ∆ήµου Ηρακλείου.  
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� της µε αριθ.: 1126/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
ανοιχτού  διαγωνισµού της προµήθειας.  

 
• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

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

 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 2019 και ώρα 
13:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  µε ηµεροµηνία έναρξης άµεσα. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την ∆ευτέρα 18/03/2019 και ώρα 10:00 π.µ. 
από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 01/02/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : ……… 
 
 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε 
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Σε δύο ηµερήσιες τοπικές Εφηµερίδες. 
2. Σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού Ηρακλείου, τηρουµένων των διατάξεων του 

άρθρου 5 παρ. 1 της υπ΄αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 του Ν. 3548/07. 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  
 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και το πλήρες κείµενο της παρούσας 
∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδροµή : O ∆ΗΜΟΣ ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ . Επίσης 
αντίγραφο της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο δηµοτικό κατάστηµα του 
∆ήµου Ηρακλείου. 
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Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.3 
του Ν.3548/07. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η µε αριθ. 8401/28-01-2019 Προκήρυξη της σύµβασης (Α∆ΑΜ ….), όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής (Παράρτηµα 
Ι: Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός), Παράρτηµα ΙΙ: Υποδείγµατα 
εγγυητικών επιστολών, Παράρτηµα ΙΙΙ: ΕΕΕΣ, Παράρτηµα IV : Σχέδιο της σύµβασης), 
 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ηµέρες πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα 
παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο 
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το 
κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
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1497/1984 (Α΄188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 3.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.4  

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

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

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά  
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής 
προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

                                                           

2 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του  Κώδικα περί Δικηγόρων. 
3 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
4 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  

Επισυνάπτονται  σχετικά υποδείγµατα στο Παράρτηµα ΙΙ. 

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

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

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

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από 
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που 
καλύπτει το 1% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ (περ. α παρ.1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016) η οποία ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και εβδοµήντα 
δύο λεπτών (7.205,72€). Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 

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

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της 
παρούσας. 

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης 
µε αµετάκλητη απόφαση. 5 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος 
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους6.  

β) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος 
βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.  
(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
 
γ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
 
(δ) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού 
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
 
(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

                                                           

5 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
6 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα   στο 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
 
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται.  
 
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την 
επιλογή ή την ανάθεση,  
 
(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 
γεγονότος7. 
 
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει 
ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 8. 

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

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

                                                           

7 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017 
8 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.   

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν:  

α) Μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων (2016-2017-2018) 
τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο µε το 100% του προϋπολογισµού της µελέτης (χωρίς ΦΠΑ). 

β) Κύκλο εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης των 
τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων (2016-2017-2018) αθροιστικά τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο 
από 40% του προϋπολογισµού της µελέτης (χωρίς ΦΠΑ). 

γ)  Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο µε το 30% του 
προϋπολογισµού της µελέτης (χωρίς ΦΠΑ), από αναγνωρισµένη τράπεζα ή το ΤΜΕ∆Ε. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016 - 2017 - 2018), να έχουν εκτελέσει µία ή 
περισσότερες συµβάσεις προµηθειών του συγκεκριµένου τύπου, των οποίων το ύψος αθροιζόµενο 
ισούται τουλάχιστον µε το 40% του προϋπολογισµού (χωρίς ΦΠΑ) της παρούσας διακήρυξης. 

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

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να αποδείξουν ότι  
διαθέτουν: 

α) Πιστοποιητικά εν ισχύ του υποψηφίου προµηθευτή  σύµφωνα  µε το πρότυπο  ISO 9001:2015 για 
την «∆ιαχείριση ποιότητας», το πρότυπο  ISO 14001:2015 για την εφαρµογή «Περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» και σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS 18001:2007 «Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και 
της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, τα οποία θα πρέπει να φέρουν ως πεδίο εφαρµογής 
την προµήθεια/εµπορία και τοποθέτηση/εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων, αστικού 
εξοπλισµού και τις εργασίες πρασίνου. 

 

β) Πιστοποιητικά εν ισχύ των εταιρειών κατασκευής των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ISO, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων του 
Παραρτήµατος Ι : Μελέτη της ∆ιακήρυξης. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

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

1.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 

προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 
2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας. 

1.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

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

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι 
οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του παρόντος άρθρου από τον 
προσωρινό ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των πιστοποιητικών - αποδεικτικών µέσων δεν 
προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον δεν έχει παρέλθει 
εξάµηνο από την έκδοσή τους.  
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
- µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  
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Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης 
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 
1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται 
µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει 
από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2α, πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις 
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 
-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 
- αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των έµµισθων εργοδοτών, που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς τοµείς ασφάλισης του ΕΦΚΑ και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στον τοµέα 
µισθωτών. 
- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) 
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς οφείλουν να 
προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας και 
υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, όπου θα αναφέρει τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 
 

γ) Για την παράγραφο 2.2.3.2β πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατό να εκδοθεί το εν 
λόγο Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, γίνεται δεκτή ένορκη βεβαίωση του προσφέροντα ότι 
δεν προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.3.α, ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το 
αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα 
φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
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αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  

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

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.  

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

Β.3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

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

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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Β.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 

 α) Υπεύθυνη δήλωση για το µέσο γενικό κύκλο καθώς επίσης και απόσπασµα του ισολογισµού ή Ε3 ή 
Φ2 ή άλλο της επιχείρησης, ανάλογα µε τη νοµική µορφή της, για τις τρεις τελευταίες (2016-2017-
2018) οικονοµικές χρήσεις. 

β) Υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 

σύμβασης των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2016-2017-2018) αθροιστικά τουλάχιστον ίσο ή 

μεγαλύτερο με το 40% του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ). 

γ) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, από αναγνωρισµένη τράπεζα ή το ΤΜΕ∆Ε ποσού τουλάχιστον 
ύψους τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 30% του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ), έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου µήνα πριν  την  ηµεροµηνία  υποβολής  της  προσφοράς.   

  

Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.7. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 

α) Υπεύθυνη δήλωση µε αναφορά στις παρόµοιες συµβάσεις προµήθειας που έχουν εκτελέσει κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2016-2017-2018), τα ποσά τους και αντίγραφα αυτών, ως 
ορίζεται στο άρθρο 2.2.6 της παρούσας, συνοδευόµενα από τις σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 
πρωτόκολλα παραλαβής και 

β) Υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση προσωπικού από αρµόδια υπηρεσία. 

Β.8. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 

Αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 
1801:2008 ή ισοδύναµα αυτών, τα οποία θα πρέπει  να φέρουν ως πεδίο εφαρµογής την 
προµήθεια/εµπορία και τοποθέτηση/εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων, αστικού 
εξοπλισµού και τις εργασίες πρασίνου.  

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης  είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο  
βάσει τιµής για το σύνολο της προµήθειας.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι : Μελέτη (Τεχνικές 
Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός) της ∆ιακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προµήθειας ανά είδος.  

Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους δεν µπορούν να υπερβούν το συνολικό ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού  της προµήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 



 

Σελίδα 19/117 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις 
της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της . 
 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

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

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

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

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

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

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

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

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

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

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις αναρτηµένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 
οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4
703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662
4636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

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

β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει 
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι : “Μελέτη (Τεχνικές 
Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός” της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα . 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
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ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει σε µορφή αρχείου τύπου .pdf ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) και ειδικότερα: 
 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται λεπτοµερής περιγραφή για 
κάθε προσφερόµενο είδος (άρθρα 1-23, 27, 29-37, 41), συντεταγµένη µε την ίδια σειρά και 
αρίθµηση, όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή 
καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Στα 
παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτική η αναφορά κωδικού αριθµού σε κάθε ένα από τα 
προσφερόµενα όργανα παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισµού και να διευκρινίζεται ο τύπος που 
προσφέρεται µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την 
ταυτότητά του. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

Αναλυτική δήλωση για κάθε είδος (άρθρα 1-23, 27, 29-37, 41) µε αναφορά στα εξής:  

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.  

β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.  

γ. Τύπος ή µοντέλο προσφερόµενου είδους ή αριθµός σχετικού καταλόγου, εφόσον υπάρχει 

δ. Κωδικοποίηση είδους   

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

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόµενα είδη, η προσφορά 
του συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του ότι τα αναγραφόµενα στοιχεία σε αυτή ταυτίζονται 
µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

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

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

4.4.4.4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του συµµετέχοντα που θα αναφέρει τον κατασκευαστικό οίκο, τη χώρα 
προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής που θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα στον διαγωνισµό 
είδη (άρθρα 1-23, 27, 29-37, 41). 

5.5.5.5. α. ∆ήλωση της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας (άρθρα 1-23, 27, 29-37) για την 
αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο συµµετέχοντα, υπέρ του 
οποίου εκδίδει την βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή ή του 
αντιπροσώπου θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού και η επωνυµία του φορέα 
για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος Ηρακλείου). 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του αντιπροσώπου ή εισαγωγέα της κατασκευάστριας εταιρείας 
στην Ελλάδα (άρθρα 1-23, 27, 29-37, 41) – αν δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των 
προϊόντων - για την αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο 
συµµετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδει την βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του 
κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία 
του συµµετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού και η 
επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος Ηρακλείου). 
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Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. 
Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε 
στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. 

6.6.6.6. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα για το χρόνο παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών, ο 
οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες. 

7.7.7.7. Γραπτή εγγύηση του συµµετέχοντα για πέντε (5) έτη ότι θα µπορεί να αντικαταστήσει 
κάποιο ανταλλακτικό εφόσον χρειαστεί, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα από το 
εργοστάσιο κατασκευής για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών των οργάνων παιδικής χαράς για δέκα 
(10) έτη. 

8.8.8.8. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα για την συµµόρφωση ή την απόκλιση των 
προσφερόµενων ειδών (εντός των επιτρεπτών αποκλίσεων) σε σχέση µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.  

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

10. Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να πληρούν τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και να φέρουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα 
αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης, όπως ορίζεται στις αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές στο Παράρτηµα Ι : Μελέτη της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

11. Οι επιφάνειες πτώσης από χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να πληρούν 
τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1177 «∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – 
Προσδιορισµός του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης», EN 71-3 «Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης 
Ορισµένων στοιχείων» και να φέρουν φύλλο ελέγχου χηµικών αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που 
αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των 
ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισµός 
1272/2013/ΕΕ. Το δάπεδο ασφαλείας από διάτρητα ρολά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να πληροί τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων BS EN 1177:2008 και να φέρει βεβαίωση 
ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω πρότυπα από αναγνωρισµένο φορέα 
πιστοποίησης, όπως ορίζεται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτηµα Ι : Μελέτη της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 

12. Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισµού των οργάνων παιδικής χαράς, του αστικού εξοπλισµού 
και των δαπέδων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά τα πρότυπα που αναφέρονται στις 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτηµα Ι : Μελέτη της παρούσας ∆ιακήρυξης και να 
προσκοµίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισµού. 

13. Ο συµµετέχων ή η εταιρεία εγκατάστασης όλου του εξοπλισµού των παιδικών χαρών, πρέπει να 
είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή 
ισοδύναµα, να φέρουν ως πεδίο εφαρµογής την προµήθεια/εµπορία και τοποθέτηση/εγκατάσταση 
οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων, αστικού εξοπλισµού και τις εργασίες πρασίνου και να 
προσκοµίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισµού. 

14. Ο συµµετέχων θα πρέπει να παρουσιάσει αποδεδειγµένη εµπειρία της τελευταίας τριετίας (2016-
2017-2018) προσκοµίζοντας µία ή περισσότερες συµβάσεις προµηθειών του συγκεκριµένου τύπου, των 
οποίων το ύψος αθροιζόµενο ισούται τουλάχιστον µε το 40% του προϋπολογισµού (χωρίς ΦΠΑ) της 
παρούσας διακήρυξης. 

15. Ο συµµετέχων οφείλει να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του, επί ποινή αποκλεισµού, 
δείγµατα για όσα είδη αναφέρεται ότι απαιτείται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτηµα 
Ι : Μελέτη της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Κάθε δείγµα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να βρίσκεται σε ξεχωριστή σφραγισµένη συσκευασία µε 
ευκρινώς αναγραφόµενα τον αριθµό και τον τίτλο του αντίστοιχου άρθρου της µελέτης, τη διακριτή 
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εµπορική ονοµασία του προϊόντος, τη σφραγίδα του προσφέροντος και την επωνυµία του 
κατασκευαστή. 

Όλα τα δείγµατα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστή κλειστή 
συσκευασία µε τίτλο «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», τα στοιχεία του συµµετέχοντα και τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να κατατεθούν µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ και ώρα 14:00 π.µ. µέσω του 
πρωτοκόλλου, συνοδευόµενα από ∆ελτίο Αποστολής προς τον ∆ήµο Ηρακλείου, είτε ιδιοχείρως είτε 
ταχυδροµικά, προκειµένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά και το αποδεικτικό κατάθεσής τους µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά.  

Η Επιστροφή των δειγµάτων θα γίνει ως εξής: 

1. Των προµηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προµήθεια, γίνεται 
µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης, µετά από έγγραφη δήλωσή τους, η 
δε επιστροφή τους θα γίνει µε µέριµνα και ευθύνη δική τους κατόπιν σχετικού ενηµερωτικού εγγράφου 
προς την επιτροπή. 

2. Του οριστικού αναδόχου, που κατατέθηκε µε την προσφορά του, µετά την οριστική παραλαβή 
των υπό προµήθεια ειδών και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων, έπειτα από έγγραφη δήλωσή 
του, µε µέριµνα και ευθύνη δική του κατόπιν σχετικού ενηµερωτικού εγγράφου προς την επιτροπή.   

3. Η αξία των δειγµάτων που λαµβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν 
προσµετρείται µε την αξία της σύµβασης. 

      16.   Ο συµµετέχων πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισµού, ∆ελτίο αποστολής δειγµάτων µε 
τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα λάβει από την Υπηρεσία, ως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
2.4.3.3.15. 

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

Τα ανωτέρω έγγραφα θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή, όπου αυτή προβλέπεται, και εποµένως δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ούτε η προσκόµισή τους σε έντυπη µορφή. 

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

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

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση 
δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωµένων αντιγράφων. 
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή 
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, 
οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.  
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3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόµου 4250/2014.  
 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.   
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

η) η οποία είναι υπό αίρεση, 

θ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

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

κ)η οποία υποβάλλεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή ειδών της παρούσας σύµβασης. 

λ) η οποία δε συνοδέυεται απο τα αναγραφόµενα δείγµατα µε τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στις προδιαγραφές στο Παράρτηµα Ι : “Μελέτη της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

•••• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» - «Τεχνική 
Προσφορά» την 4η εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
δηλαδή  την ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00. . 

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα µέλη του οργάνου9. 

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

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

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

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

                                                           

9 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

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

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

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
«προσωρινό ανάδοχο» όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

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

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

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  το 
ΕΕΕΣ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.7 
(κριτήρια επιλογής) της παρούσας,  

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια 
επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
ποσοστό έως 15 % στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό έως 30% στην περίπτωση 
µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

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

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

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

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

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 
36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και µόνον στην περίπτωση του 
προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

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

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

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

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

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

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 
αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

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

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

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από 
το συµβατικό χρόνο παράδοσης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α΄. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.6.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον  δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών 
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
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Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της 
ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 

Ο ανάδοχος µπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

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

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό των παιδικών χαρών πλήρως 
εγκατεστηµένο και σε λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι - Μελέτη, εντός εκατόν 
ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν.4412/16  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε  µακροσκοπική εξέταση, µετά την οποία συντάσσεται 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής- παραλαβής των υλικών µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών,  
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών µε µακροσκοπική εξέταση και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής πραγµατοποιείται  σε χρόνο επτά (7) ηµερών από την παράδοση των υλικών. 

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

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

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

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

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

6.4   Προσυµβατικός έλεγχος 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνιστικής 
διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Ηρακλείου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
Για το σκοπό του ελέγχου ο ∆ήµος θα υποβάλει στην ανωτέρω υπηρεσία το φάκελο του διαγωνισµού 
µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφα τα σχέδια της σύµβασης.  
Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, οι συµβάσεις δεν θα υπογραφούν (άρθρο 278 του Ν.3852/2010, 
άρθρο 36 παρ.1-4 του Ν.4129/2013). 
 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος  Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  

του ∆ήµου Ηρακλείου 

 

 

  

Αναστασάκης Ιωάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -  Μελέτη  

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 

 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
«Προµήθεια υλικών και 
εξοπλισµού 7 παιδικών 
χαρών του ∆ήµου 
Ηρακλείου» 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ        :  
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ        :  
Fax: 
Email: 

   

∆ιονυσίου 13α 
 T.K.71601,  
Νέα Αλικαρνασσός - Ηράκλειο 
Πιταροκοίλη Σγουρίτσα  
2813-409830 
2813-409870 
pitarokoili-s@heraklion.gr 

  
 
 

Κ.Α.: 30-7135.086  
CPV: 37535200-9  
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού σε 7 παιδικές χαρές 
περιοχών αρµοδιότητας του ∆ήµου Ηρακλείου, µε σκοπό την αναβάθµιση των υφιστάµενων χώρων σε 
παιδικές χαρές τελευταίων προδιαγραφών. Η προµήθεια περιλαµβάνει νέο εξοπλισµό οργάνων, αστικό 
εξοπλισµό, δάπεδα ασφαλείας από πτώση και λοιπά υλικά διαµόρφωσης τοπίου και λειτουργικότητας 
των χρήσεων. 

Η αναβάθµιση των υφιστάµενων υποδοµών των παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία καθώς 
παρουσιάζουν φθορές, ενώ ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς (όργανα και 
επιφάνειες πτώσης) και την καθαυτή οργάνωση των παιδικών χαρών, δεν συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή ισοδύναµων. 

Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των αναβαθµισµένων παιδικών χαρών, θα  τις καθιστούν ως 
υποδειγµατικές για την ασφάλεια και την ποιότητα των µερών τους, καθώς θα ακολουθούν τις γενικές 
διατάξεις που άπτονται του σχεδιασµού και της οργάνωσης µιας σύγχρονης παιδικής χαράς (Υπουργική 
Απόφαση 28492/11-05-2009 - ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και 
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας προδιαγραφές EN 1176 και EN 1177), µε την 
κατάλληλη διαµόρφωση και εξοπλισµό µε παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν 
ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και αναψυχή. Οι εν λόγω παιδικές χαρές προορίζονται για ψυχαγωγία 
ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού (άρθρο 1 της ΥΑ 28492/2009 όπως τροποποιήθηκε 
µε την ΥΑ 27934/14). 

 

Βασικός στόχος της παρούσας µελέτης είναι η αναβάθµιση των υφιστάµενων παιδικών χαρών τόσο 
λειτουργικά όσο και ποιοτικά, επιτρέποντας στα παιδιά να απολαµβάνουν το παιχνίδι µε ασφάλεια σε 
σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους αναψυχής. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη στοχεύει στην 
προαγωγή της εξελικτικής διαδικασίας του παιδιού στην κοινωνική, νοητική, κινητική, δηµιουργική και 
συναισθηµατική διάσταση, κάτι το οποίο σηµαίνει την απόκτηση µιας συµπεριφοράς βασιζόµενης στην 
ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης, του αυθορµητισµού και της κινητικότητας. Ειδικότερα, καθώς το 



 

Σελίδα 37/117 

παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα και δικαίωµα όλων των παιδιών και σχετίζεται άµεσα µε τον 
αυθορµητισµό, τη δηµιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση, κάθε χώρος παιχνιδιού 
οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη των κινητικών, πνευµατικών και ψυχαγωγικών αναγκών των 
χρηστών/παιδιών στους οποίους απευθύνεται, µέσα από µια ποικιλία και αρµονική εναλλαγή 
λειτουργιών σε µια ισορροπηµένη σχέση και αλληλουχία µεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, οι παιδικές 
χαρές πρόκειται να γίνουν τόποι αγαπητοί στα παιδιά, ενώ υπό αυτές τις προϋποθέσεις µέσα από το 
παιχνίδι θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται για άσκηση. 

Οι χώροι θα περιλαµβάνουν παιχνίδια για τις ανάλογες ηλικιακές οµάδες για τις οποίες είναι 
σχεδιασµένοι. Πιο αναλυτικά, για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την προώθηση του οµαδικού παιχνιδιού, του παιχνιδιού ρόλων και την καλλιέργεια 
της φαντασίας τους, ενώ για τα παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, θα ενισχυθούν οι κινητικές 
τους δεξιότητες, η ισορροπία και ο συντονισµός των κινήσεών τους. Για όλες τις ηλικιακές οµάδες, 
στόχος είναι να αναπτυχθούν παιχνίδια µε κανόνες, αλλά και η κοινωνικοποίηση µέσα από τη 
συνεργασία µεταξύ των παιδιών. Το τελικό αποτέλεσµα θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της περιοχής 
και θα συµβάλλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, µόνιµων κατοίκων και 
επισκεπτών, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών. 

 

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια µιας περιβαλλοντικής κατεύθυνσης, η παρούσα µελέτη ακολουθεί τις αρχές 
του αειφόρου σχεδιασµού και γενικότερα εναρµονίζεται µε την έντονη παρουσία του φυσικού στοιχείου 
του περιβάλλοντος χώρου των παιδικών χαρών. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι εξοπλισµοί θα είναι 
ανακυκλώσιµα και στο µέτρο του δυνατού θα έχουν παραχθεί από ανακυκλωµένα υλικά. Ειδικότερα, 
και όπου αυτό είναι εφικτό, θα ενισχυθεί το πράσινο στοιχείο, χρησιµοποιώντας νέα µορφή επιφανειών 
πτώσης µε ασφάλεια σε συνδυασµό  µε φυσικό χλοοτάπητα, οι οποίες θα πληρούν τις προδιαγραφές 
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναµου. Το υλικό αυτό διαθέτει αξιοσηµείωτη 
ικανότητα απορρόφησης κρούσης ακόµα και από 3µ ύψος. 

 

Οι επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα) θα πληρούν τις προδιαγραφές των 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 ή ισοδύναµων, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και 
την Εγκύκλιο 44 (Α.Π.30681/2014) του ΥΠΕΣ, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Για τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά, θα πρέπει να τηρείται η 
υποχρέωση των παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1. Στις παιδικές χαρές που 
δεν διαθέτουν υφιστάµενη υπόβαση σκυροδέµατος, ως υπόβαση για τα χυτά ελαστικά δάπεδα θα 
χρησιµοποιηθεί υδατοπερατή επιφάνεια από διαβαθµισµένα αδρανή. 

Τέλος, όπου απαιτούνται, συµπεριλαµβάνονται όλα τα στοιχεία εξοπλισµού και υλικών δαπέδων που 
προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία για την παραλαβή του σήµατος καταλληλότητας όπως ζώνες 
όδευσης, επαρκής αριθµός καθισµάτων για τους συνοδούς, τόσο για την ορθή επίβλεψη των παιδιών, 
αλλά και την ανάπαυση των επισκεπτών, καλάθια απορριµµάτων, χαµηλές περιφράξεις, πόρτες και 
πινακίδες εισόδου.  

Ειδικότερα τα υλικά των δαπέδων και οι λοιποί αστικοί εξοπλισµοί θα συµπληρώνουν αισθητικά και 
ποιοτικά τις περιοχές παιχνιδιού δηµιουργώντας ένα αναγνωρίσιµο δίκτυο παιδικών χαρών µε 
ταυτότητα. 

 

Ο σχεδιασµός των χώρων πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα τις παραµέτρους που περιγράφονται 
αναλυτικά στα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νοµοθεσία, τονίζοντας τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Επισκεψιµότητα, προσβασιµότητα και σήµανση του κάθε χώρου, µε περίφραξη και είσοδο 
ορισµένη και όρια καθορισµένα, καθώς και πινακίδα εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση 
σε άτοµα που δεν έχουν λόγο παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και περιορισµό τυχόν 
κινδύνων, χωρίς ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.  

• Ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς και η θέση των 
καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.  

• Ποικιλία παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση, 
σε πληθώρα ηλικιακών οµάδων.  

• Τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
τραυµατισµού.  

• Τοποθέτηση µικρών κάδων για ανακυκλώσιµα απορρίµµατα σε διάφορα σηµεία του χώρου.  
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• Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου, η οποία θα φέρει το σήµα πιστοποίησης καταλληλότητας 
λειτουργίας της παιδικής χαράς καθώς και κάθε άλλη πληροφορία καθορίζεται από τη 
νοµοθεσία. 

• Τοποθέτηση σχάρας στα δένδρα για την προστασία τους. 

• Τοποθέτηση βρύσης µε πόσιµο νερό.  

 

Σε κάθε παιδική χαρά: 

α) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό ή οµαδικό παιχνίδι.  

β) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΛΟΤ προδιαγραφές EN 1176 «Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδότοπων – Γενικές Απαιτήσεις 
Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής» και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε 
τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισµού.  

γ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1177 
«∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισµός του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης», ΕΝ 
71.3 «Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων στοιχείων», Φύλλου Ελέγχου Χηµικών 
Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες 
και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς 
και ο τροποποιητικός κανονισµός 1272/2013/ΕΕ και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή 
αποκλεισµού.  

δ) Το εργοστάσιο παραγωγής του εξοπλισµού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισµού και των 
δαπέδων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναµα  σχετικά µε το σχεδιασµό & τη κατασκευή των αντίστοιχων εξοπλισµών  και να 
προσκοµίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισµού.  

 

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

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται 
από αναγνωρισµένους φορείς για τον σκοπό αυτό, µέσω διενέργειας περιοδικών, ελέγχων και την 
έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά. 

 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 893.509,28€ (συµπ. ΦΠΑ 24%). Το ποσό της 
δαπάνης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου & βαρύνει την µε Κ.Α. : 30.7135.085 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019. Αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση 
υλικών και εξοπλισµού για την αναβάθµιση επτά (7) παιδικών χαρών, ώστε να πιστοποιηθούν για την 
ασφαλή λειτουργία τους.  

Ο εξοπλισµός αυτός θα περιλαµβάνει όργανα παιδικής χαράς που θα απευθύνονται σε παιδιά 
διαφορετικών ηλικιακών οµάδων, δάπεδα απορρόφησης κρούσεων κατάλληλα για να καλύψουν τα 
απαιτούµενα ύψη πτώσης, καινοτόµα υλικά σταθεροποίησης αδρανών υλικών σε οδεύσεις για την 
εύκολη πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ποδηλάτων, κατάλληλη περίφραξη περιµετρικά του 
χώρου της παιδικής χαράς, καθώς και όλο τον απαραίτητο αστικό εξοπλισµό που πρέπει να 
περιλαµβάνει µια σύγχρονη παιδική χαρά (καθιστικά, κάδοι απορριµµάτων, βρύσες, σχάρες δένδρων 
και πληροφοριακή πινακίδα). 

 

Η προµήθεια αφορά σε επτά (7) κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Ηρακλείου, που έχουν ως εξής : 

1. Στην παιδική χαρά στη περιοχή Β’ ∆.Ο.Υ. (Μικράς Ασίας /Λεωφ. Κνωσού & Κουνάλη) Πάρκο 
Μικράς Ασίας - συνολικής έκτασης 564 m2 περίπου. 

2. Στην παιδική χαρά στη Βεργίνας (κάθετη στην οδό Εθνοµαρτύρων / περιοχή Βαθυπέτρου) – 
συνολικής έκτασης 408 m2 περίπου. 

3. Στην παιδική χαρά στην οδό Λεωνιδίου (περιοχή Πατέλλες), συνολικής έκτασης 341 m2 
περίπου. 
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4. Στην παιδική χαρά στη περιοχή Αγία Βαρβάρα (Καµίνια Οδ. Ισαύρων & Γορτύνης), 
συνολικής έκτασης  307 m2 περίπου. 

5. Στην παιδική χαρά στην οδο Γαληνού (κάθετος στην Χριστοµιχάλη Ξυλούρη) & Κουνάβων, 
συνολικής έκτασης  130 m2 περίπου. 

6. Στην παιδική χαρά ∆ειλινά (Άγιος Στυλιανός) στην οδό Παύλου Μελά, συνολικής έκτασης 
230 m2 περίπου. 

7. Στην παιδική χαρά Άγιος Φανούριος (Οδός ∆ωδεκανήσου & Κεράµου), συνολικής έκτασης 
363 m2 περίπου. 
 

Α1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ  

Όσο αφορά το θέµα της καταλληλότητας των επτά (7) παιδικών χαρών που περιλαµβάνονται στην 
παρούσα µελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας.  

Συγκεκριµένα:  
•••• δε βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυµονούν κινδύνους (όπως για παράδειγµα 

κατολισθήσεις, κατακρηµνίσεις, εστίες µολύνσεων κ.λπ.),  
•••• δε γειτνιάζουν µε χρήσεις που προκαλούν ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και µε 

δραστηριότητες που χρησιµοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά,  
•••• δε γειτνιάζουν µε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων,  
•••• δεν είναι οπτικά αποµονωµένοι χώροι,  
•••• δεν υπάρχει οπτική επαφή µε εγκαταστάσεις που µπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των 

παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.)  
•••• υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδροµος, δρόµος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόµιο 

κ.λπ.). 
 
Α.2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Ο εξοπλισµός πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 
τουλάχιστον µε τα ακόλουθα: 

α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή 
του διανοµέα, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.  
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής.  
γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµού του.  
δ) Για κάθε εξοπλισµό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προµηθευτή όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 
 
Α.3 ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μετά την παρέµβαση οι προαναφερόµενοι κοινόχρηστοι χώροι και παιδικές χαρές θα αναβαθµιστούν µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς τους χρήστες. Θα λειτουργήσουν ως 
σηµεία αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών. 

Μετά την ολοκλήρωση της προµήθειας θα παραδοθούν µε τον προδιαγραφόµενο εξοπλισµό πλήρως 
τοποθετηµένο και έτοιµο για λειτουργία. Στην Υπηρεσία θα παραδοθούν οι απαιτούµενες πιστοποιήσεις 
EN 1176 και EN 1177.  

 

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

 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Β’ ∆.Ο.Υ. (Μικράς Ασίας 
/Λεωφ. Κνωσού & Κουνάλη) Πάρκο Μικράς 

Ασίας 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων παίδων 

2 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων νηπίων 
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3 Σύνθετο όργανο παίδων 2 πύργων µε 
δικτύωµα & 2 τσουλήθρες 

4 Σύνθετο όργανο νηπίων µε γέφυρα και 
τσουλήθρα 

5 Σύνθετο όργανο αναρρίχησης & πολλαπλών 
δραστηριοτήτων 

 

6 Τριπλή τραµπάλα σε µορφή "φύλλου" 

7 Ελατήριο σε µορφή "µηχανάκι" 

8 ∆ιπλό ελατήριο 

9 Σπίτι δραστηριοτήτων 

10 

∆ιάτρητο ρολό καουτσούκ µε φυσικό 
χλοοτάπητα για δηµιουργία δαπέδου 

ασφαλείας µε κρίσιµο ύψος πτώσης άνω 
των 3µ  

11 Καρτέλες σταθεροποίησης αδρανών υλικών 
µε ποταµίσιο βότσαλο 

12 ∆ιαχωριστικό προφίλ από HDPE 

13 Mεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 
1,10µ 

14 Mεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

15 ∆ιπλή µεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

16 Πινακίδα 

17 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια 

18 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια και 
τασάκι 

19 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια χωρίς πλάτη 
στήριξης 

20 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια και πλάτη 
στήριξης 

21 Πέτρινη κρήνη για πόσιµο νερό 

22 Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο 

 
 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Βεργίνας (κάθετη στην οδό 
Εθνοµαρτύρων / περιοχή Βαθυπέτρου) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 θέση παίδων 
+ 1 θέση νηπίων) 

2 Σύνθετο οργάνο µε τσουλήθρα 

3 Τραµπάλα σε µορφή "φύλλου" 

4 Ελατήριο σε µορφή "µηχανάκι" 

5 Ελατήριο σε µορφή "φεγγάρι" 

6 Ταλαντευόµενος µύλος µε ελατήρια 

7 Σπίτι δραστηριοτήτων 
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8 Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 
1,6µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 

9 Mεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 
1,10µ 

10 Mεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

11 Πινακίδα 
 

12 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια 

13 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια και 
τασάκι 

14 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια χωρίς πλάτη 
στήριξης 

15 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια και πλάτη 
στήριξης 

16 Πέτρινη κρήνη για πόσιµο νερό 

17 Σχάρα δέντρου 

 
 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Λεωνιδίου (περιοχή 
Πατέλλες) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 θέση παίδων 
+ 1 θέση νηπίων) 

2 Μεταλλική κούνια “φωλιά” 

3 Σύνθετου όργανο µε 2 πύργους, δίχτυ και 
τσουλήθρα 

4 Χωροδικτύωµα αναρρίχηση-αιώρηση 

5 Τραµπάλα σε µορφή "φύλλου" 

6 Ελατήριο σε µορφή "αλογάκι" 

7 

∆ιάτρητο ρολό καουτσούκ µε φυσικό 
χλοοτάπητα για δηµιουργία δαπέδου 

ασφαλείας µε κρίσιµο ύψος πτώσης άνω 
των 3µ  

8 Καρτέλες σταθεροποίησης αδρανών υλικών 
µε ποταµίσιο βότσαλο 

9 ∆ιαχωριστικό προφίλ από HDPE 

10 Mεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 
1,10µ 

11 Mεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

12 Πινακίδα 

13 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια 

14 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια και 
τασάκι 

15 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια χωρίς πλάτη 
στήριξης 
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16 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια και πλάτη 
στήριξης 

17 Πέτρινη κρήνη για πόσιµο νερό 

18 Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο 

 
 
 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Αγία Βαρβάρα (Καµίνια Οδ. 
Ισαύρων & Γορτύνης) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 θέση παίδων 
+ 1 θέση νηπίων) 

2 Σύνθετο οργάνο µε τσουλήθρα 

3 Αυτοκίνητο “pickup” 

4 Τραµπάλα σε µορφή "φύλλου" 

5 Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 
1,60µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 

6 Mεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 
1,10µ 

7 Mεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 
ύψους 1,10µ 

 

8 Πινακίδα 

9 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια 

10 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια και 
τασάκι 

11 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια και πλάτη 
στήριξης 

12 Φυσικός χλοοτάπητας 

13 Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο 

 
 
 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Γαληνού (κάθετος στην 
Χριστοµιχάλη Ξυλούρη) & Κουνάβων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 XL πύργος παίδων 

2 Τραµπάλα σε µορφή "φύλλου" 

3 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια και πλάτη 
στήριξης 

4 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια 

5 Mεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 
1,10µ 

6 Mεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

7 Πινακίδα 
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8 

∆ιάτρητο ρολό καουτσούκ µε φυσικό 
χλοοτάπητα για δηµιουργία δαπέδου 

ασφαλείας µε κρίσιµο ύψος πτώσης άνω 
των 3µ  

9 Πέτρινη κρήνη για πόσιµο νερό 

10 Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο 

 
 
 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ∆ειλινά (Άγιος Στυλιανός) 
στην οδό Παύλου Μελά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 θέση παίδων 
+ 1 θέση νηπίων) 

2 Σύνθετο όργανο µε αναρρίχηση και 
τσουλήθρα 

3 Τραµπάλα ελατηρίου 

4 
∆ιάτρητο ρολό καουτσούκ µε φυσικό 
χλοοτάπητα για δηµιουργία δαπέδου 

ασφαλείας µε κρίσιµο ύψος πτώσης άνω των 
3µ  

 

5 Πέτρινη κρήνη για πόσιµο νερό 

6 Mεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 
1,10µ 

7 Mεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

8 Πινακίδα 

9 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια 

10 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια χωρίς πλάτη 
στήριξης 

11 Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο 

 
 
 
 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Άγιος Φανούριος (Οδός 
∆ωδεκανήσου & Κεράµου) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 θέση παίδων 
+ 1 θέση νηπίων) 

2 Σύνθετο όργανο µε αναρρίχηση και 
τσουλήθρα 

3 Σπίτι δραστηριοτήτων 

4 Ελατήριο σε µορφή "µηχανάκι" 

5 Ελατήριο σε µορφή "φεγγάρι" 
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6 Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 
1,00µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 

7 Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 
1,60µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 

8 Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης 
2,35µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 

9 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια χωρίς πλάτη 
στήριξης 

10 Καθιστικός πάγκος µε σχέδια και πλάτη 
στήριξης 

11 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια 

12 Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε σχέδια και 
τασάκι 

13 Mεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 
1,10µ 

 

14 Mεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

15 Πινακίδα 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1 

 
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων παίδων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   2162                                                                 ΜΗΚΟΣ:     6900 
ΠΛΑΤΟΣ:   4095                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    4255 
ΥΨΟΣ:       2400                                                                 ΥΨΟΣ:       1500 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 2 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΙΩΡΗΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το όργανο µε τις κούνιες αποτελεί το πιο δηµοφιλές παιχνίδι των παιδιών. Η όλη κατασκευή θα 
στηρίζεται σε 4 σωλήνες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, 
διαστάσεων 88.9 mm. 
 
Η οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, για να αντέχει τις 
δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζεται.  
 
Η κατασκευή θα φέρει δύο (2) καθίσµατα κούνιας τύπου σανίδα κατασκευασµένα από χυτευµένο 
θερµοπλαστικό και οι αλυσίδες ανάρτησης τους θα είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένο ατσάλι 
γαλβανισµένες εν θερµώ. Στο πλησιέστερο σηµείο του καθίσµατος θα υπάρχουν ανοξείδωτοι 
σύνδεσµοι για την ισχυρότερη σύνδεση καθίσµατος αλυσίδας. Οι δοκοί στήριξης θα έχουν µια 
κυµατιστή τάση, η οποία θα αναπαριστά την κίνηση των κυµάτων και θα ενσωµατώνει περισσότερο 
το όργανο στο φυσικό περιβάλλον.  
 
Το κουζινέτο της κούνιας θα διαθέτει ειδικό µηχανισµό, ο οποίος αποτρέπει την αλυσίδα της 
κούνιας να περιελιχθεί γύρω από την οριζόντια δοκό.  
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα 
για να αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη 
η συντήρηση. Θα έχουν κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-2. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 



 

Σελίδα 46/117 

εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-2 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 2 

 
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων νηπίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   2162                                                                 ΜΗΚΟΣ:     6900 
ΠΛΑΤΟΣ:   4095                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    4255 
ΥΨΟΣ:       2400                                                                 ΥΨΟΣ:       1500 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 2 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΙΩΡΗΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το όργανο µε τις κούνιες αποτελεί το πιο δηµοφιλές παιχνίδι των παιδιών. Η όλη κατασκευή θα 
στηρίζεται σε 4 σωλήνες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, 
διαστάσεων 88.9 mm. 
 
Η οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, για να αντέχει τις 
δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζεται.  
 
κατασκευή θα φέρει δύο (2) καθίσµατα κούνιας τύπου νηπίων κατασκευασµένα από χυτευµένο 
θερµοπλαστικό. Τα καθίσµατα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 
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κατασκευασµένα από λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν 
πλαστικό κλωβό περιµετρικά για την αποφυγή πτώσεων. Οι αλυσίδες ανάρτησης τους θα είναι 
κατασκευασµένες από ενισχυµένο ατσάλι γαλβανισµένες εν θερµώ. Στο πλησιέστερο σηµείο του 
καθίσµατος θα υπάρχουν ανοξείδωτοι σύνδεσµοι για την ισχυρότερη σύνδεση καθίσµατος 
αλυσίδας. Οι δοκοί στήριξης θα έχουν µια κυµατιστή τάση, η οποία θα αναπαριστά την κίνηση των 
κυµάτων και θα ενσωµατώνει περισσότερο το όργανο στο φυσικό περιβάλλον.  
 
Το κουζινέτο της κούνιας θα διαθέτει ειδικό µηχανισµό, ο οποίος αποτρέπει την αλυσίδα της 
κούνιας να περιελιχθεί γύρω από την οριζόντια δοκό.  
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα 
για να αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα έχουν κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-2. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-2 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 3 

 
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 θέση παίδων + 1 θέση νηπίων) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Σελίδα 48/117 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   2162                                                                 ΜΗΚΟΣ:     6900 
ΠΛΑΤΟΣ:   4095                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:   4255 
ΥΨΟΣ:       2400                                                                 ΥΨΟΣ:       1500 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 2 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΙΩΡΗΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το όργανο µε τις κούνιες αποτελεί το πιο δηµοφιλές παιχνίδι των παιδιών. Η όλη κατασκευή θα 
στηρίζεται σε 4 σωλήνες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, 
διαστάσεων 88.9 mm. 
 
Η οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, για να αντέχει τις 
δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζεται.  
 
Η κατασκευή θα φέρει δύο (2) καθίσµατα κούνιας, το ένα θα είναι τύπου σανίδα κατασκευασµένο 
από χυτευµένο θερµοπλαστικό και ένα κάθισµα τύπου νηπίων κατασκευασµένο από χυτευµένο 
θερµοπλαστικό. Το καθίσµα νηπίων θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 
κατασκευασµένο από λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν 
πλαστικό κλωβό περιµετρικά για την αποφυγή πτώσεων. Οι αλυσίδες ανάρτησης του θα είναι 
κατασκευασµένες από ενισχυµένο ατσάλι γαλβανισµένες εν θερµώ. Στο πλησιέστερο σηµείο του 
καθίσµατος θα υπάρχουν ανοξείδωτοι σύνδεσµοι για την ισχυρότερη σύνδεση καθίσµατος 
αλυσίδας. Οι δοκοί στήριξης θα έχουν µια κυµατιστή τάση, η οποία θα αναπαριστά την κίνηση των 
κυµάτων και θα ενσωµατώνει περισσότερο το όργανο στο φυσικό περιβάλλον.  
 
Το κουζινέτο της κούνιας θα διαθέτει ειδικό µηχανισµό, ο οποίος αποτρέπει την αλυσίδα της 
κούνιας να περιελιχθεί γύρω από την οριζόντια δοκό.  
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα 
για να αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα έχουν κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-2. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
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1-2 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 4 

 
Μεταλλική κούνια “φωλιά” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   2162                                                                 ΜΗΚΟΣ:     6900 
ΠΛΑΤΟΣ:   4095                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    4255 
ΥΨΟΣ:       2400                                                                 ΥΨΟΣ:       1500 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΙΩΡΗΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το όργανο µε τις κούνιες αποτελεί το πιο δηµοφιλές παιχνίδι των παιδιών. Η όλη κατασκευή θα 
στηρίζεται σε 4 σωλήνες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, 
διαστάσεων 88.9 mm. 
 
Η οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, για να αντέχει τις 
δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζεται.  
 
Η κατασκευή θα φέρει ένα (1) καθίσµα κούνιας τύπου φωλιά κατασκευασµένο εσωτερικά από 
χάλυβα, ο οποίος εξωτερικά έχει καλυφθεί µε τρίχρωµο κάλυµµα πολυαµιδικής σύστασης. Επίσης ο 
πρακτικός τρόπος µε τον οποίο συνδέονται τα σχοινιά µεταξύ τους, βοηθά στην εύκολη και 
γρήγορη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης ή αντικατάστασης. Επίσης θα διαθέτει προστατευτικό 
από πλευρική σύγκρουση και οι αλυσίδες ανάρτησης θα είναι κατασκευασµένες από ενισχυµένο 
ατσάλι γαλβανισµένες εν θερµώ. Στο πλησιέστερο σηµείο του καθίσµατος θα υπάρχουν ανοξείδωτοι 
σύνδεσµοι για την ισχυρότερη σύνδεση καθίσµατος αλυσίδας. Οι δοκοί στήριξης θα έχουν µια 
κυµατιστή τάση, η οποία θα αναπαριστά την κίνηση των κυµάτων και θα ενσωµατώνει περισσότερο 
το όργανο στο φυσικό περιβάλλον.  
 
Το κουζινέτο της κούνιας θα διαθέτει ειδικό µηχανισµό, ο οποίος αποτρέπει την αλυσίδα της 
κούνιας να περιελιχθεί γύρω από την οριζόντια δοκό.  
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα 
για να αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη 
η συντήρηση. Θα έχουν κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-2. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-2 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 5 
 

Σύνθετο όργανο µε τσουλήθρα 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   3488                                                                 ΜΗΚΟΣ:      3488 
ΠΛΑΤΟΣ:   1962                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    1962 
ΥΨΟΣ:       3420                                         ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:    1600 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 9 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΝΑΒΑΣΗ – ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – ΚΡΥΨΩΝΑ  
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 4-10 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από 1 πύργο, 1 τσουλήθρα, 1 πλατφόρµα πατάρι, 1 σκεπή, 1 
προστατευτικά πάνελ µε διακοσµητικά στοιχεία, 2 προστατευτικά πλαινά µε κάγκελα και άνοιγµα 
για είσοδο από τη σκάλα και την ανάβαση, 1 πάνελ µε πλαστικό προστατευτικό για τη τσουλήθρα, 
1 σκάλα µε 4 σκαλοπάτια και µία σκάλα µε στρογγυλεµένες γωνίες για αναβαση-κατάβαση. Η όλη 
κατασκευή θα στηρίζεται σε 4 µεταλλικούς στύλους, γαλβανισµένους εν θερµώ και 
επεξεργασµένους µε βαφή πούδρας, διατοµής 88,9 χιλ και σε 4 στύλους λεπτότερης διατοµής (2 
εκ των οποίων στηρίζουν τις σκάλες και 2 κάτω από την τσουλήθρα). 
Η πρόσβαση στον ένα πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από τις 2 σκάλες. Οι σκάλες θα διαθέτουν 
σκελετό, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, η µία 
θα φέρει 4 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι και η άλλη 5 πατήµατα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο 
πύργος αυτός θα διαθέτει σκεπή, η οποία θα αποτελείται από 2 HPL πάνελ ενωµένα µεταξύ τους, 
τα οποία θα έχουν διακοσµητικά στοιχεία σε απεικόνιση. Το πατάρι του πύργου θα αποτελεί το 
τετράγωνο δάπεδο (1200 x 1200 x 1200 x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του για 
βάρος 1,5 τόνου. Σε αυτό τον πύργο θα είναι προσαρτηµένη τσουλήθρα, η οποία θα απαρτίζεται 
από πλαϊνά πάνελ HPL και η τσουλήθρα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το προστατευτικό σίδερο πάνω 
από την  τσουλήθρα υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή 
ατυχηµάτων. 
 
Σκάλα µε σκαλοπάτια: Ο σκελετός της θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε 4 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
Τσουλήθρα: Η τσουλήθρα, η οποία θα απαρτίζεται από πλαϊνά πάνελ HPL και η τσουλήθρα από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Θα υπάρχει προστατευτικό πάνω από την  τσουλήθρα, το οποίο θα υποχρεώνει 
τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
Ο πύργος θα διαθέτει 2 προστατευτικά HPL πάνελ, εκ των οποίων το ένα θα έχει διακοσµητικά 
στοιχεία και το άλλο HPL πάνελ το οποίο θα βρίσκεται πάνω από τη τσουλήθρα, θα έχει άνοιγµα 
εισόδου προς την τσουλήθρα και θα φέρει πλαστικό προστατευτικό πάνω από το άνοιγµα, που θα 
αποτρέπει την  είσοδο των παιδιών στη ζώνη ολίσθησης σε λάθος στάση ή µε µεγάλη ταχύτητα. 
Επίσης θα διαθέτει 2 προστατευτικά από καγκελάκια από γαλβανισµένο ατσάλι, στα σηµεία 
πρόσβασης από τη σκάλα και τη δεύτερη σκάλα ανάβασης/κατάβασης. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευασµένο από γαλβανισµένο βαµµένο ατσάλι. Για τη µέγιστη 
ασφάλεια, ειδικά όταν γίνεται εκτεταµένη χρήση, χρησιµοποιείται τετράγωνο δάπεδο 
(1200x1200mm), το οποίο έχει ελεγχθεί µε βάρος  1,5 τόνου. Το δάπεδο είναι κατασκευασµένο 
από αντιολισθητικό HPL πάνελ για να διευκολύνεται  η στήριξη.  
 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ/ΤΕΛΕΙΩΜΑ: Κατασκευασµένο από πολύχρωµα HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) 
πάνελ, τα οποία το καθιστούν ανθεκτικό σε κρούση, τριβή, διαφόρων ειδών γρατζουνιές, υψηλές 
θερµοκρασίες, σε νερό  και σε βανδαλισµούς. 
  
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ: Κατασκευασµένη από πλαϊνά πάνελ HPL και η τσουλήθρα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το 
προστατευτικό σίδερο πάνω από την  τσουλήθρα υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 
θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Κατασκευασµένα από καλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου 
HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής 
έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Θα κατασκευάζονται από στρώσεις από επιλεγµένα 
χαρτιά εµποτισµένα µε θερµοσκληραινόµενες συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και 
την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, 
θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα 
και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Θα είναι ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά σε υγρασία και δεν 
θα αναφλέγονται εύκολα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµαδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-3. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-3 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
  
Άρθρο 6 

 
Σύνθετο όργανο µε 2 πύργους, δίχτυ και τσουλήθρα 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   7316                                                         ΜΗΚΟΣ:     9805 
ΠΛΑΤΟΣ:   2906                                                         ΠΛΑΤΟΣ:    6487 
ΥΨΟΣ:       3820                                                         ΥΨΟΣ:       2350 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 14 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΝΑΒΑΣΗ – ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΚΡΥΨΩΝΕΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 4-10 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από 2 πύργους, 1 τσουλήθρα, 2 πλατφόρµες πατάρι, 1 σκεπή, 2 
διακοσµητικά σκίαστρα σε σχήµα ‘’λουλούδι’’, 1 διακοσµητικό σκίαστρο σε σχήµα ‘’φύλλο’’, 2 
προστατευτικά πάνελ µε διακοσµητικά στοιχεία, 1 πάνελ µε πλαστικό προστατευτικό για τη 
τσουλήθρα, 1 σκάλα µε 4 σκαλοπάτια, σπιτάκια καταφύγιο κάτω από τους πύργους, µια 
αναρριχητική γέφυρα και ένα δίχτυ αναρρίχησης. Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε 7 µεταλλικούς 
στύλους, γαλβανισµένους εν θερµώ και επεξεργασµένους µε βαφή πούδρας, διατοµής 88,9  χιλ. 
Η πρόσβαση στον ένα πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από τη σκάλα ή από το πλαϊνό δίχτυ 
αναρρίχησης που ενώνει τους δύο πύργους. Η σκάλα θα διαθέτει σκελετό, κατασκευασµένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε 4 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Ο πύργος αυτός θα διαθέτει σκεπή, η οποία θα αποτελείται από 2 HPL πάνελ ενωµένα 
µεταξύ τους, τα οποία θα έχουν διακοσµητικά στοιχεία σε απεικόνιση. Το πατάρι του πύργου θα 
αποτελεί το τετράγωνο δάπεδο (1200 x1200 x 1200 x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η 
σταθερότητά του για βάρος 1,5 τόνου. Σε αυτό τον πύργο θα είναι προσαρτηµένη τσουλήθρα, η 
οποία θα απαρτίζεται από πέντε κοµµάτια θερµοπλαστικού HDPE. Επίσης, τα ξεχωριστά κοµµάτια 
θα επιτρέπουν τη µερική αντικατάσταση ή επισκευή κάποιου φθαρµένου µέρους της τσουλήθρας, 
το οποίο θα επιβαρύνει µε µικρότερο κόστος την συντήρηση ή επισκευή των οργάνων.  
 
Σκάλα µε σκαλοπάτια: Ο σκελετός της θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε 4 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Τσουλήθρα: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE. Θα υπάρχει προστατευτικό πάνω από την  τσουλήθρα, το οποίο θα υποχρεώνει τα 
παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
Ο κύριος πύργος θα διαθέτει 4 προστατευτικά HPL πάνελ. ∆ύο πάνω στον πύργο και δύο κάτω από 
των πύργο, εκ των οποίων το ένα θα έχει διακοσµητικά στοιχεία δάσους και το άλλο πάνελ θα 
διαθέτει προσαρτηµένη δραστηριότητα. Επίσης, θα διαθέτει καγκελάκια στο πάνω µέρος, από 
γαλβανισµένο ατσάλι, στα σηµεία πρόσβασης από το δίχτυ αναρρίχησης και τη σκάλα ανάβασης. 
Το HPL πάνελ το οποίο θα βρίσκεται πάνω από τη τσουλήθρα, θα έχει άνοιγµα εισόδου προς την 
τσουλήθρα και θα φέρει πλαστικό προστατευτικό πάνω από το άνοιγµα, που θα αποτρέπει την  
είσοδο των παιδιών στη ζώνη ολίσθησης σε λάθος στάση ή µε µεγάλη ταχύτητα.  
Ο δεύτερος πύργος µε το τριγωνικό πατάρι θα διαθέτει κάτω από αυτόν ενός είδους σπιτάκι – 
καταφύγιο µε διακοσµητικά στοιχεία και σε απεικόνιση ένα παραθυράκι µε πραγµατικά ανοίγµατα 
στο πάνελ, τα οποία ευνοούν το παιχνίδι ρόλων και δηµιουργούν κρυψώνες για τα παιδιά και το 
οποίο θα είναι κατασκευασµένο από HPL πάνελ µε 1 τραπέζι κατασκευασµένο από HPL και 1 
καθιστικό πάγκο επίσης από HPL. Το τραπεζάκι και το κάθισµα θα είναι προσαρτηµένα στο πάνελ 
µε στύλους από ανοξείδωτο ατσάλι. 
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Καταφύγιο: Θα είναι κατασκευασµένο από 1 HPL πάνελ µε διακοσµητικά στοιχεία, 1 τραπέζι 
κατασκευασµένο από HPL  και 1 καρεκλάκι κατασκευασµένα από  HPL. 
∆ιακοσµητικό σκίαστρο σε σχήµα λουλούδι (ή κάτι παρόµοιο): Θα είναι κατασκευασµένο από ΗPL 
για εξωτερική χρήση. 
∆ιακοσµητικό σκίαστρο σε σχήµα φύλλο (ή κάτι παρόµοιο): Θα είναι κατασκευασµένο από παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE. 
Οι δύο πύργοι ενώνονται µε µια γέφυρα δίχτυ αναρρίχησης Η αναρρίχηση θα είναι 
κατασκευασµένη από ένα δικτύωµα αναρρίχησης το οποίο θα στηρίζεται σε δύο πλαϊνούς στύλους 
από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Η πρόσβαση στον άλλο πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από τη σκάλα αναρρίχησης ή από το πλαϊνό 
δίχτυ αναρρίχησης που θα ενώνει τους δύο πύργους. Το πατάρι του πύργου θα αποτελείται από 
ένα τεµάχιο τρίγωνου δαπέδου (1200 x1200 x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του 
µε βάρος 1 τόνου. Ο πύργος θα διαθέτει σε κάθε πλευρά του προστατευτικό πάνελ µε καγκελάκια 
από γαλβανισµένο ατσάλι, στα σηµεία πρόσβασης από το δίχτυ αναρρίχησης και τη γέφυρα 
αναρρίχησης. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ/ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην 
επιφάνεια τους. Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά 
του µεταλλικού σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Θα κατασκευάζονται από στρώσεις από επιλεγµένα 
χαρτιά εµποτισµένα µε θερµοσκληραινόµενες συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και 
την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, 
θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα 
και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. Θα είναι 
ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά σε υγρασία και δεν θα 
αναφλέγονται εύκολα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων.  
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-3. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-3 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
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Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 7 

 
Σύνθετο όργανο παίδων 2 πύργων µε δικτύωµα & 2 τσουλήθρες  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   6390                                                                   ΜΗΚΟΣ:   10280 
ΠΛΑΤΟΣ:   4597                                                                  ΠΛΑΤΟΣ:   7441 
ΥΨΟΣ:       4480                                            ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:  2750 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 13 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΓΕΦΥΡΑ – ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΛΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 4-10 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από 2 πύργους, 2 τσουλήθρες, 2 πλατφόρµες πατάρι, 1 
προστατευτικό πάνελ µε διακοσµητικά στοιχεία, 2 πάνελ δραστηριότητας, 1 πάνελ µε πλαστικό 
προστατευτικό για την τσουλήθρα από HDPE, 3 διακοσµητικά πάνελ στη σκεπή, 1 διακοσµητικό 
πάνελ σε στύλο στήριξης, 1 κάθετο δικτύωµα, 1 µεταλλική σκάλα, ένα δίχτυ αναρρίχησης και 
πλαϊνά προστατευτικά καγκελάκια. Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε 8 µεταλλικούς στύλους, 
γαλβανισµένους εν θερµώ και επεξεργασµένους µε βαφή πούδρας, διατοµής 88,9  χιλ. και σε 9 
στύλους λεπτότερης διατοµής (2 αποτελούν τη µεταλλική τσουλήθρα, 2 στηρίζουν τη σκάλα, 2 
στηρίζουν το κάθετο δικτύωµα και 3 κάτω από την τσουλήθρα). 
  
Η πρόσβαση στον χαµηλότερο πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από ένα δίχτυ αναρρίχησης ή από 
ένα κάθετο δικτύωµα που ενώνει τους δύο πύργους. Από την µία πλευρά του παταριού θα υπάρχει 
άνοιγµα µε πρόσβαση σε µεταλλική τσουλήθρα 2 καµπυλωτών στύλων από ανοξείδωτο ατσάλι µε 
πλαϊνά προστατευτικά καγκελάκια από ανοξείδωτο ατσάλι επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή. 
Ο πύργος αυτός δεν θα διαθέτει σκεπή. Το πατάρι του πύργου θα αποτελεί τριγωνικό δάπεδο 
(1200 x 1200 x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του για βάρος 1,5 τόνου. Στα 
σηµεία πρόσβασης από τα δικτυώµατα θα υπάρχουν προστατευτικά καγκελάκια από γαλβανισµένο 
ατσάλι. Το δίχτυ αναρρίχησης θα έχει διάταξη κανάβου και θα είναι τοποθετηµένο σε κλίση, ώστε η 
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πρόσβαση να γίνεται κάτω από τον πύργο και το ανώτερο τελείωµά του θα καταλήγει σε 
ηµικυκλική µεταλλική µπάρα. Πίσω από το δίχτυ αναρρίχησης θα ορθώνεται στύλος µε 
διακοσµητικό τελείωµα από πάνελ HPL τύπου «δένδρο». Το κάθετο δικτύωµα θα έχει ακανόνιστη 
διάταξη και θα στηρίζεται σε µεταλλικούς στύλους.  
 
Η πρόσβαση στον ψηλότερο πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από τη σκάλα ή από το κάθετο 
δικτύωµα που ενώνει τους δύο πύργους. Η σκάλα θα αποτελείται από 2 κάθετους στύλους και 5 
σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο πύργος αυτός θα διαθέτει σκεπή, αποτελούµενη από 3 
διακοσµητικά πάνελ από HPL. Το πατάρι του πύργου θα αποτελεί τετράγωνο δάπεδο (1200 x 1200 
x 1200 x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του για βάρος 1,5 τόνου. Ο πύργος αυτός 
διαθέτει 1 προστατευτικό πάνελ µε σχέδια και 1 πάνελ από HPL µε προσαρτηµένο πλαστικό 
προστατευτικό για την τσουλήθρα κατασκευασµένο από παχύ θερµοπλαστικό HDPE. Η τσουλήθρα 
θα αποτελείται από 5 τεµάχια παχύ θερµοπλαστικού HDPE. Από την µία πλευρά του παταριού θα 
υπάρχει άνοιγµα µε πρόσβαση σε τσουλήθρα από θερµοπλαστικό HDPE. Επίσης, τα ξεχωριστά 
κοµµάτια θα επιτρέπουν τη µερική αντικατάσταση ή επισκευή κάποιου φθαρµένου µέρους της 
τσουλήθρας, το οποίο θα επιβαρύνει µε µικρότερο κόστος την συντήρηση ή επισκευή των 
οργάνων. Στα σηµεία πρόσβασης από τη σκάλα και το κάθετο δικτύωµα, θα υπάρχουν 
προστατευτικά καγκελάκια από γαλβανισµένο ατσάλι. Στη βάση του πύργου αυτού, θα είναι 
προσαρµοσµένα 2 πάνελ δραστηριότητας από HPL µε διακοσµητικά στοιχεία για παιχνίδι µε 
ρόλους. 
 
Σκάλα µε µεταλλικά σκαλοπάτια: Ο σκελετός της θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι, 
µε 5 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
Τσουλήθρα από HDPE: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE. Θα αποτελείται από πέντε κοµµάτια δύο χρωµάτων και θα καταλήγει 
σε στροφή. Στην είσοδο της τσουλήθρας θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό, το οποίο θα 
υποχρεώνει τα παιδιά να ολισθαίνουν σε καθιστή θέση για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
Μεταλλική τσουλήθρα: Η τσουλήθρα θα αποτελείται από δύο µεταλλικούς στύλους και θα είναι 
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο. Στην είσοδο της τσουλήθρας θα υπάρχει προστατευτικό 
καγκελάκι από γαλβανισµένο ατσάλι. 
 
Κάθετο δικτύωµα: Το κάθετο δικτύωµα θα ενώνει τους δύο πύργους και θα είναι κατασκευασµένο 
από ανοξείδωτο ατσάλι. Η διάταξη θα του δικτυώµατος θα είναι ακανόνιστου σχήµατος.  
 
∆ίχτυ αναρρίχησης: Το δίχτυ αναρρίχησης θα έχει διάταξη κανάβου και θα είναι τοποθετηµένο σε 
κλίση, ώστε η πρόσβαση να γίνεται κάτω από τον πύργο και το ανώτερο τελείωµά του θα καταλήγει 
σε ηµικυκλική µεταλλική µπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τα πλαίσια θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο βαµµένο ατσάλι. 
Χρησιµοποιείται τριγωνικό και τετράγωνο δάπεδο (1200 x 1200 x 1200mm), 1200 x 1200 x 1200 x 
1200mm), το οποίο έχει ελεγχθεί µε βάρος 1,5 τόνου. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασµένο από 
αντιολισθητικό HPL πάνελ για να διευκολύνεται η στήριξη.  
 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ/ΠΑΝΕΛ: Τα κιγκλιδώµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, τα οποία θα οριοθετούν και θα προστατεύουν από σηµεία 
πτώσης. Τα  προστατευτικά πάνελ θα χρησιµοποιούνται ως τοιχία και θα είναι κατασκευασµένα από 
πολύχρωµα HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) πάνελ, τα οποία τα καθιστούν ανθεκτικά σε κρούση, 
τριβή, διαφόρων ειδών γρατζουνιές, υψηλές θερµοκρασίες, σε νερό  και σε βανδαλισµούς. 
  
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ HDPE: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE. Θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό πάνω από την  τσουλήθρα, το 
οποίο θα υποχρεώνει τα παιδιά να ολισθαίνουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ: Η τσουλήθρα θα αποτελείται από δύο µεταλλικούς στύλους και θα είναι 
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο. Στην είσοδο της τσουλήθρας θα υπάρχει προστατευτικό 
καγκελάκι από γαλβανισµένο ατσάλι. 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate (HIGH PRESSURE LAMINATE). Θα κατασκευάζονται 
από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, 
ενωµένες από την θερµότητα και την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει 
διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή 
αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε 
φαινολικές ρητίνες. Θα είναι ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά 
σε υγρασία και δεν θα αναφλέγονται εύκολα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Κατασκευασµένα από καλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου 
HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής 
έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-3. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-3 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 8 
 

Σύνθετο όργανο νηπίων µε γέφυρα και τσουλήθρα                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   3383                                                                   ΜΗΚΟΣ:   6431 
ΠΛΑΤΟΣ:   2421                                                                  ΠΛΑΤΟΣ:   5864 
ΥΨΟΣ:      3000                                            ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:  1000 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 9 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΝΑΒΑΣΗ – ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΓΕΦΥΡΑ – ΠΑΝΕΛ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-5 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από 2 πύργους, 1 τσουλήθρα, 2 πλατφόρµες πατάρι, 1 σκεπή, 1 
προστατευτικά πάνελ µε διακοσµητικά στοιχεία και δραστηριότητα, 1 πάνελ µε πλαστικό 
προστατευτικό για τη τσουλήθρα, µια γέφυρα – πέρασµα µε δίχτυ και πλαϊνά προστατευτικά 
καγκελάκια, τα οποία φέρουν 2 προστατευτικά πάνελ στη µέση µε διακόσµηση. Η όλη κατασκευή 
θα στηρίζεται σε 6 µεταλλικούς στύλους, γαλβανισµένους εν θερµώ και επεξεργασµένους µε βαφή 
πούδρας, διατοµής 88,9  χιλ. και σε 6 στύλους λεπτότερης διατοµής (4 εκ των οποίων στηρίζουν 
τις σκάλες και 2 κάτω από την τσουλήθρα). 
  
Η πρόσβαση στο χαµηλότερο πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από τη σκάλα ή από την γέφυρα που 
ενώνει τους δύο πύργους. Η σκάλα θα διαθέτει σκελετό, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε 2 σκαλοπάτια από HPL και 2 HPL πλαϊνά. Ο πύργος 
αυτός δε θα διαθέτει σκεπή. Το πατάρι του πύργου θα αποτελεί το τριγωνικό δάπεδο (1200 x 1200 
x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του για βάρος 1,5 τόνου. O πύργος αυτός θα 
διαθέτει 1 προστατευτικά HPL πάνελ µε δραστηριότητα και θα έχει διακοσµητικά στοιχεία και το 
άλλο προστατευτικό πάνελ από καγκελάκια από γαλβανισµένο ατσάλι, στα σηµεία πρόσβασης από 
τη σκάλα και τη γέφυρα. 
 
Η πρόσβαση στον ψηλότερο πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από τη σκάλα ή από την γέφυρα που 
ενώνει τους δύο πύργους. Η σκάλα θα διαθέτει σκελετό, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε 4 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο πύργος αυτός 
θα διαθέτει σκεπή, η οποία θα αποτελείται από 1 HPL πάνελ, το οποίο θα έχει διακοσµητικά 
στοιχεία σε απεικόνιση “κεραµίδια” και διαθέτει στην κορυφή του διακοσµητικό στοιχείο σε σχέδιο 
καµινάδας, κατασκευασµένο από παχύ θερµοπλαστικό HDPE. Το πατάρι του πύργου θα αποτελεί το 
τετράγωνο δάπεδο (1200 x1200 x 1200 x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η σταθερότητά του για 
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βάρος 1,5 τόνου. Σε αυτό τον πύργο θα είναι προσαρτηµένη τσουλήθρα, η οποία θα απαρτίζεται 
από δύο κοµµάτια θερµοπλαστικού HDPE διαφορετικού χρώµατος. Επίσης, τα ξεχωριστά κοµµάτια 
θα επιτρέπουν τη µερική αντικατάσταση ή επισκευή κάποιου φθαρµένου µέρους της τσουλήθρας, 
το οποίο θα επιβαρύνει µε µικρότερο κόστος την συντήρηση ή επισκευή των οργάνων.  
 
Σκάλα µικρή µε σκαλοπάτια: Ο σκελετός της θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε 2 σκαλοπάτια από HPL και 2 πλαϊνά.  
 
Σκάλα µε σκαλοπάτια: Ο σκελετός της θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, µε 4 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
Τσουλήθρα: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE.  Θα υπάρχει προστατευτικό πάνω από την  τσουλήθρα, το οποίο θα υποχρεώνει τα 
παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
Γέφυρα: Η γέφυρα θα ενώνει τους δύο πύργους και θα είναι κατασκευασµένη από ατσάλι. Το 
πέρασµα στη γέφυρα θα είναι κατασκευασµένο από ένα δικτύωµα αναρρίχησης το οποίο θα 
στηρίζεται σε δύο πλαϊνούς στύλους από ανοξείδωτο ατσάλι. Το δικτύωµα θα αποτελείται από τρία 
χρώµατα καλής ποιότητας πολυαµιδικής σύστασης. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευασµένο από γαλβανισµένο βαµµένο ατσάλι. Για τη µέγιστη 
ασφάλεια, ειδικά όταν γίνεται εκτεταµένη χρήση, χρησιµοποιείται τετράγωνο δάπεδο 
(1200x1200mm) και τρίγωνικό δάπεδο (1200 x 1200 x 1200mm), το οποίο έχει ελεγχθεί µε βάρος  
1,5 τόνου. Το δάπεδο είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό HPL πάνελ για να διευκολύνεται  η 
στήριξη.  
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ/ΤΕΛΕΙΩΜΑ: Κατασκευασµένο από πολύχρωµα HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) 
πάνελ, τα οποία το καθιστούν ανθεκτικό σε κρούση, τριβή, διαφόρων ειδών γρατζουνιές, υψηλές 
θερµοκρασίες, σε νερό  και σε βανδαλισµούς.  
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE.  Θα υπάρχει προστατευτικό πάνω από την  τσουλήθρα, το οποίο θα υποχρεώνει τα 
παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Θα κατασκευάζονται από στρώσεις από επιλεγµένα 
χαρτιά εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα 
και την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή 
σχέδια, θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη 
θερµότητα και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Θα είναι ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά σε υγρασία και δεν 
θα αναφλέγονται εύκολα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Κατασκευασµένα από καλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου 
HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής 
έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
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αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-3. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-3 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 9 

 
Σύνθετο όργανο µε αναρρίχηση και τσουλήθρα  

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   5242                                                                   ΜΗΚΟΣ:    9338 
ΠΛΑΤΟΣ:   2835                                                                  ΠΛΑΤΟΣ:    6695 
ΥΨΟΣ:       4060                                            ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:  2350 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 10 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 4-10 
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από 1 πύργο, 1 τσουλήθρα, 2 πλατφόρµες πατάρι, 1 προστατευτικό 
πάνελ µε διακοσµητικά στοιχεία, 1 3D Puzzle στη βαση, 1 πάνελ µε πλαστικό προστατευτικό για 
την τσουλήθρα από HDPE, 1 διακοσµητικό πάνελ στη σκεπή µε στοιχείο από HDPE, 1 διακοσµητικό 
πάνελ σε στύλο αναρρίχησης, 1 µεταλλική σκάλα και καγκελάκια. Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται 
σε 3 µεταλλικούς-ατσάλινους στύλους, γαλβανισµένους εν θερµώ και επεξεργασµένους µε βαφή 
πούδρας, διατοµής 88,9  χιλ. και σε 7 ατσάλινους στύλους λεπτότερης διατοµής (1 στηρίζει τη 
σκάλα, 3 στηρίζουν το κάθετο δικτύωµα – αναρρίχηση και 3 κάτω από την τσουλήθρα). 
Η πρόσβαση στον πύργο θα µπορεί να επιτευχθεί από τη σκάλα. Η σκάλα θα αποτελείται από 1 
κάθετο στύλο που στην κορυφή του καµπυλώνει και 5 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο 
πύργος αυτός θα διαθέτει σκεπή, αποτελούµενη από 1 διακοσµητικό πάνελ από HPL µε σχέδια 
κεραµύδια και θα φέρει διακοσµητικό στοιχείο από HDPE σε σχήµα καµινάδας. Το πατάρι του 
πύργου θα αποτελεί τρίγωνο δάπεδο (1200 x 1200 x 1200mm) και θα έχει ελεγχθεί η σταθερότητά 
του για βάρος 1,5 τόνου. Ο πύργος αυτός διαθέτει 1 προστατευτικό πάνελ µε σχέδια (παραθυράκι 
µε 4 ανοίγµατα, βαρέλι από HPL και σχέδια από σπίτι), 1 διάτρητο πάνελ από HPL µε 
προσαρτηµένο πλαστικό προστατευτικό για την τσουλήθρα κατασκευασµένο από παχύ 
θερµοπλαστικό HDPE και 1 πανελ µε καγκελάκια στην είσοδο από τη σκάλα. Η τσουλήθρα θα 
αποτελείται από 4 τεµάχια παχύ θερµοπλαστικού HDPE (3 ίδιου χρώµατος και 1 διαφορετικό). Από 
την µία πλευρά του παταριού θα υπάρχει άνοιγµα µε πρόσβαση σε τσουλήθρα από θερµοπλαστικό 
HDPE. Επίσης, τα ξεχωριστά κοµµάτια θα επιτρέπουν τη µερική αντικατάσταση ή επισκευή κάποιου 
φθαρµένου µέρους της τσουλήθρας, το οποίο θα επιβαρύνει µε µικρότερο κόστος την συντήρηση ή 
επισκευή των οργάνων. Στο σηµείο πρόσβασης από τη σκάλα θα υπάρχουν προστατευτικά 
καγκελάκια από γαλβανισµένο ατσάλι. Στη βάση του πύργου αυτού, θα είναι προσαρµοσµένο ένα 
παιχνίδι puzzle.  
 
Σκάλα µε µεταλλικά σκαλοπάτια: Ο σκελετός της θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι, 
µε 5 σκαλοπάτια από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
Τσουλήθρα από HDPE : Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE.  Θα αποτελείται από πέντε κοµµάτια δύο χρωµάτων και θα καταλήγει 
σε στροφή. Στην είσοδο της τσουλήθρας θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό, το οποίο θα 
υποχρεώνει τα παιδιά να ολισθαίνουν σε καθιστή θέση για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
Κάθετο δικτύωµα - αναρρίχηση: Το κάθετο δικτύωµα θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τα πλαίσια θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο βαµµένο ατσάλι. 
Χρησιµοποιείται τριγωνικό δάπεδο (1200 x 1200 x 1200mm), το οποίο έχει ελεγχθεί µε βάρος 1,5 
τόνου. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό διάτρητο HPL πάνελ για να 
διευκολύνεται η στήριξη.  
 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ/ΠΑΝΕΛ: Τα κιγκλιδώµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, τα οποία θα οριοθετούν και θα προστατεύουν από σηµεία 
πτώσης. Τα  προστατευτικά πάνελ θα χρησιµοποιούνται ως τοιχία και θα είναι κατασκευασµένα από 
πολύχρωµα HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) πάνελ, τα οποία τα καθιστούν ανθεκτικά σε κρούση, 
τριβή, διαφόρων ειδών γρατζουνιές, υψηλές θερµοκρασίες, σε νερό  και σε βανδαλισµούς. 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ HDPE: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE.  Θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό πάνω από την  τσουλήθρα, το 
οποίο θα υποχρεώνει τα παιδιά να ολισθαίνουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
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συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate (HIGH PRESSURE LAMINATE). Θα κατασκευάζονται 
από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, 
ενωµένες από την θερµότητα και την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει 
διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή 
αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε 
φαινολικές ρητίνες. Θα είναι ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά 
σε υγρασία και δεν θα αναφλέγονται εύκολα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Κατασκευασµένα από καλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου 
HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής 
έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-3. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-3 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
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Άρθρο 10 

 
XL πύργος παίδων  
                            
 
 
 
 
 
 

 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   6343                                                                   ΜΗΚΟΣ:    9471 
ΠΛΑΤΟΣ:   3385                                                                  ΠΛΑΤΟΣ:   8122 
ΥΨΟΣ:       5010                                          ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:   2450 
                                                                     
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 13 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 4-12 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από 1 µεγάλο πύργο µε 3 πατάρια σε διαφορετικά ύψη, 1 τσουλήθρα 
HDPE, πολλαπλά προστατευτικά πάνελ µε διακοσµητικά στοιχεία, προστατευτικά καγκελάκια, 2 
σκεπές σε διαφορετικά ύψη, 1 πάνελ µε πλαστικό προστατευτικό για την τσουλήθρα από HDPE, 
ένα δίχτυ αναρρίχησης, 1 τοίχο αναρρίχησης, 1 διακοσµητικό δέντρο, πάνελ δραστηριοτήτων. Η 
όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε 9 ατσάλινους στύλους, γαλβανισµένους εν θερµώ και 
επεξεργασµένους µε βαφή πούδρας, διατοµής 88,9  χιλ. και σε 3 στύλους λεπτότερης διατοµής 
κάτω από την τσουλήθρα HPDE. 
Τα πατάρια του πύργου θα αποτελούν τριγωνικά δάπεδα (1200 x 1200 x 1200mm) και θα έχει 
ελεγχθεί η σταθερότητά του για βάρος 1,5 τόνου. Θα υπάρχουν προστατευτικά καγκελάκια από 
γαλβανισµένο ατσάλι. Το δίχτυ αναρρίχησης θα έχει διάταξη κανάβου και θα είναι τοποθετηµένο σε 
κλίση, ώστε η πρόσβαση να γίνεται κάτω από τον πύργο και το ανώτερο τελείωµά του θα 
καταλήγει σε ηµικυκλική µεταλλική µπάρα. Πίσω από το δίχτυ αναρρίχησης θα ορθώνεται στύλος 
µε διακοσµητικό τελείωµα από διάτρητο πάνελ HPL τύπου «δένδρο». Το κάθετο δικτύωµα θα έχει 
ακανόνιστη διάταξη και θα στηρίζεται σε µεταλλικούς στύλους. Ο πύργος αυτός διαθέτει 1 διάτρητο 
προστατευτικό πάνελ από HPL µε σχέδια µε προσαρτηµένο πλαστικό προστατευτικό για την 
τσουλήθρα κατασκευασµένο από παχύ θερµοπλαστικό HDPE. Η τσουλήθρα θα αποτελείται από 6 
τεµάχια παχύ θερµοπλαστικού HDPE. Επίσης, τα ξεχωριστά κοµµάτια θα επιτρέπουν τη µερική 
αντικατάσταση ή επισκευή κάποιου φθαρµένου µέρους της τσουλήθρας, το οποίο θα επιβαρύνει µε 
µικρότερο κόστος την συντήρηση ή επισκευή των οργάνων.  
Στο σηµείο πρόσβασης από το κάθετο δικτύωµα, θα υπάρχουν προστατευτικά καγκελάκια από 
γαλβανισµένο ατσάλι, όπως και σε πολλά άλλα σηµεία του οργάνου. Οι σκεπές θα αποτελούνται 
από 4 πάνελ από HPL µε διακοσµητικά “κεραµύδια” σαν σχέδια και θα φέρει 1 από αυτά, 1 
διακοσµητική HDPE καµινάδα. Θα επιτυγχάνεται η µέγιστη ασφάλεια του οργάνου. Το όργανο θα 
διαθέτει ένα τοίχο αναρρίχησης από HDPE µε χειρολαβές και πατήµατα προσαρτηµένα πάνω σε 
αυτόν. Ο τοίχος θα είναι ανάγλυφος και στην κορυφή του θα φέρει άνοιγµα για είσοδο τα των 
παιδιών στο 1ο πατάρι του πύργου. 
 
Τσουλήθρα από HDPE: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE.  Θα αποτελείται από πέντε κοµµάτια δύο χρωµάτων και θα καταλήγει 
σε στροφή. Στην είσοδο της τσουλήθρας θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό, το οποίο θα 
υποχρεώνει τα παιδιά να ολισθαίνουν σε καθιστή θέση για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
∆ίχτυ αναρρίχησης : Το δίχτυ αναρρίχησης θα έχει διάταξη κανάβου και θα είναι τοποθετηµένο σε 
κλίση, ώστε η πρόσβαση να γίνεται κάτω από τον πύργο και το ανώτερο τελείωµά του θα καταλήγει 
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σε ηµικυκλική µεταλλική µπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τα πλαίσια θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο βαµµένο ατσάλι. 
Χρησιµοποιείται τριγωνικό δάπεδο (1200 x 1200 x 1200mm), το οποίο έχει ελεγχθεί µε βάρος 1,5 
τόνου. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό HPL πάνελ για να διευκολύνεται η 
στήριξη.  
 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ/ΠΑΝΕΛ: Τα κιγκλιδώµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, τα οποία θα οριοθετούν και θα προστατεύουν από σηµεία 
πτώσης. Τα  προστατευτικά πάνελ θα χρησιµοποιούνται ως τοιχία και θα είναι κατασκευασµένα από 
πολύχρωµα HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) πάνελ, τα οποία τα καθιστούν ανθεκτικά σε κρούση, 
τριβή, διαφόρων ειδών γρατζουνιές, υψηλές θερµοκρασίες, σε νερό  και σε βανδαλισµούς. 
  
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ HDPE: Η τσουλήθρα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE.  Θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό πάνω από την  τσουλήθρα, το 
οποίο θα υποχρεώνει τα παιδιά να ολισθαίνουν σε καθιστή θέση, για αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ/ ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην 
επιφάνεια τους. Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του 
µεταλλικού σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate (HIGH PRESSURE LAMINATE). Θα κατασκευάζονται 
από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, 
ενωµένες από την θερµότητα και την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει 
διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή 
αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε 
φαινολικές ρητίνες. Θα είναι ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά 
σε υγρασία και δεν θα αναφλέγονται εύκολα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Κατασκευασµένα από καλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου 
HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής 
έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-3. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
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κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-3 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα.. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 11 

 
Χωροδικτύωµα αναρρίχηση-αιώρηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   6530                                                                 ΜΗΚΟΣ:     10450 
ΠΛΑΤΟΣ:   4140                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    8000 
ΥΨΟΣ:       3530                                                                 ΥΨΟΣ:       2000 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 15 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ - ΑΙΩΡΗΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 5+ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο εξοπλισµός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω και θα µπορεί να απασχολήσει 
ταυτόχρονα 15 παιδιά. 
Η βασική λειτουργία που θα καλύπτει θα είναι, η αναρρίχηση, η ισορροπία και η αιώρηση. 

Οι κατ’ ελάχιστον δραστηριότητες / τµήµατα που θα περιλαµβάνει είναι:  

Χωροδικτύωµα αναρρίχησης 

Πατήµατα ισορροπίας (3 τεµ) 

Ιµάντες αιώρησης - καθιστικά (2 τεµ) 
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Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής: 

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε  τέσσερις ξύλινες κολώνες κυκλικής διατοµής Ø125mm, µια κολώνα 
ραβδωτού λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβα κυκλικής διατοµής Ø125mm και µια κυρτή 
µεταλλική κολώνα διατοµής 95x95mm στην κορυφή της οποίας θα υπάρχει θεµατικό πάνελ 
‘φύλλο’ πολυαιθυλενίου ή ισοδύναµο. 

Η κατασκευή σε κάτοψη θα έχει σχήµα ρόµβου και θα φέρει χωροδικτύωµα κατασκευασµένο από 
σχοινιά διαµέτρου 16mm κατασκευασµένα από γαλβανισµένο ατσάλινο καλώδιο που θα καλύπτεται 
από πολυεστέρα. Τα καλώδια θα συνδέονται µεταξύ τους και θα συγκρατούνται στη θέση τους µε 
εγχυθείσες σφαίρες πολυαµιδίου. 

Τα πατήµατα ισορροπίας θα είναι στρογγυλά κατασκευασµένα από χυτό αντιολισθητικό καουτσούκ 
και θα αναρτώνται από την κορυφή του χωροδικτυώµατος και θα πακτώνονται σταθερά στο 
έδαφος µέσω σχοινιών διαµέτρου 16mm κατασκευασµένα από γαλβανισµένο ατσάλινο καλώδιο 
που θα καλύπτεται από πολυεστέρα 

Οι ιµάντες αιώρησης – καθιστικά θα είναι κατασκευασµένα από φύλλα καουτσούκ πάχους 14mm. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176. Το 
προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 
πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του 
προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα 
πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από εγκεκριµένο 
ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Ο 
συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την 
πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα.. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
  
Άρθρο 12 
 

Σύνθετο όργανο αναρρίχησης & πολλαπλών δραστηριοτήτων 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   5793                                                                 ΜΗΚΟΣ:     8748 
ΠΛΑΤΟΣ:   5585                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:   8527 
ΥΨΟΣ:       3200                                                                 ΥΨΟΣ:       2300 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 7-14 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή γενικά απαρτίζεται από 3 σταθερούς µεταλλικούς κάθετους στύλους, µε διαφορετική 
µορφή ο καθένας, 1 κινούµενο µεταλλικό στύλο (προσαρτηµένος σε έναν σταθερό στύλο), δυο 
οριζόντιους µεταλλικούς σταθερούς στύλους οι οποίοι είναι προσαρτηµένοι στους δύο άλλους 
σταθερούς στύλους και δύο καθίσµατα σε καµπυλωτό σχήµα φύλλο. Η όλη κατασκευή θα 
στηρίζεται στους 5 µεταλλικούς στύλους, γαλβανισµένους εν θερµώ και επεξεργασµένους µε βαφή 
πούδρας, διατοµής 88.9  χιλ.  
 
Οι 3 σταθεροί στύλοι περιπλέκονται µεταξύ τους, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν 
αναρρίχηση, αιώρηση και σηµεία ξεκούρασης. Ο καθένας διαθέτει πλαστικές χειρολαβές ή 
υποπόδια τα οποία βοηθούν σε αυτές τις δραστηριότητες και ταυτόχρονα προσφέρουν ασφάλεια 
προστατεύουν από ολίσθηση, καθώς επίσης και οι δύο κάθετοι στύλοι. Οι 3 σταθεροί στύλοι 
διαθέτουν στην κορυφή τους πλαστικά προστατευτικά, για την ασφάλεια των παιδιών. 
Στο ένα πλαϊνό µέρος της κατασκευής, θα υπάρχουν 2 καθίσµατα σε καµπυλωτό σχήµα φύλλο τα 
οποία στερεώνονται σε µεταλλικό σωλήνα, γαλαβανισµένο εν θερµώ, ο οποίος διαθέτει και 
µεταλλικά υποπόδια. Τα καθίσµατα αυτά, χρησιµοποιούνται για την ανάπαυση των παιδιών κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ, κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα 
για να αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη 
η συντήρηση. Θα έχουν κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL 
Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Κατασκευάζεται από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά 
εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και την 
πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα 
είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και 
την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. Είναι ανθεκτικό στη 
λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικό σε υγρασία και δεν αναφλέγεται εύκολα. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και 
την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής 
του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα 
θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από εγκεκριµένο 
ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
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αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-3 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 

 
Άρθρο 13 
 
Αυτοκίνητο “pickup” 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   3570                                                                ΜΗΚΟΣ:     6555 
ΠΛΑΤΟΣ:   1500                                                               ΠΛΑΤΟΣ:    4500 
ΥΨΟΣ:       1900                                                                  ΥΨΟΣ:     1200 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 12 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   
Για την ασφαλή χρήση του οργάνου, προβλέπεται ελεύθερος χώρος γύρω από το όργανο, καθώς 
και περιµετρική επιφάνεια πρόσκρουσης µε εµβαδό περί των 27,6 m2, η οποία θα πρέπει να 
καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασµού, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφάλειας ΕΝ-1176. 
 
Το αυτοκίνητο αποτελείται από έναν εξωτερικό σκελετό που φέρει πολλαπλά πάνελ από υψηλής 
πίεσης laminate (ΗPL) µε διακοσµητικά στοιχεία, εξαιρετικά ανθεκτικά στη φθορά, µη εύφλεκτα, µε 
διακοσµητικά στοιχεία. Υπάρχουν 21 HPL πάνελ περιµετρικά και εσωτερικά του οχήµατος, τα οποία 
αποτελούν το βασικό σκελετό του και ενώνονται µεταξύ τους µε µεταλλικούς στύλους από υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι. Το ένα εκ των HPL πάνελ φέρει 3 λαβές-πατήµατα για αναρρίχηση, 
υπάρχουν επίσης 2 τιµόνια από HPL, 4 ρόδες από HDPE µε HPL, καθώς επίσης και ροδέλες 
παιχνιδιού, οι οποίες είναι περασµένες σε ένα ατσάλινο στύλο. 4 εκ των 21 ΗPL πάνελ αποτελούν 
το δάπεδο-πατάρι του οχήµατος σε καφέ απόχρωση και 1 βρίσκεται κάθετα σε αυτά. Τα 
περισσότερα HPL πάνελ του οχήµατος είναι διάτρητα. Ο σκελετός του αυτοκινήτου είναι 
κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ανοξείδωτο ατσάλι 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ/ΣΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Πάνελ από υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate (HIGH 
PRESSURE LAMINATE - HPL). Θα κατασκευάζονται από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά 
εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και την 
πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα 
είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και 
την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. Θα είναι ανθεκτικά 
στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά σε υγρασία και δεν θα αναφλέγονται 
εύκολα. 
  
ΡΟ∆ΕΣ: από υψηλής ποιότητας HDPE  
ΤΙΜΟΝΙ: Από υψηλής πίεσης laminate (HPL)  
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ/ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά – ατσάλινα µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση 
στην επιφάνεια τους. Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ και στη συνέχεια θα 
υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής  
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζεται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα.  
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες 
σφίγγουν πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού 
στην συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή 
αντοχή χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και 
την πιστοποίηση συµβατότητας –  πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό 
αυτό. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή 
του να διενεργείται από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
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δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Το 
αυτοκίνητο έρχεται έτοιµο συναρµολογηµένο σε µεγάλο βαθµό απο το εργοστάσιο κατασκευής 
του. Η τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να 
γίνει µε βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 14 
 
Τραµπάλα σε µορφή “φύλλου” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   2686                                                                 ΜΗΚΟΣ:     4686 
ΠΛΑΤΟΣ:   405                                                                   ΠΛΑΤΟΣ:   3414 
ΥΨΟΣ:       757                                                                   ΥΨΟΣ:       900 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 2 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   
Το όργανο αυτό αποτελεί ένα παιχνίδι ελατηρίου που προσφέρει την ασφαλή ταλάντωση. Το 
όργανο διαθέτει 2 θέσεις και απευθύνεται σε παιδιά 2-8 χρονών. 
 
Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από δύο (2) σπειροειδή ελατήρια, την µορφή  ‘φύλλο’ κατά µήκος 
του σκελετού. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο ατσάλι, το οποίο τον 
καθιστά πολύ στιβαρό και ανθεκτικό. Η φιγούρα στο κέντρο θα είναι κατασκευασµένη από HPL και 
θα έχει την απεικόνιση φύλλο. Τα 2 αντιολισθητικά καθίσµατα θα είναι κατασκευασµένα από 
περιστροφικά φορµαρισµένο θερµοπλαστικό HDPE (High Density Polyethylene), το οποίο θα είναι 
υψηλής ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο.  
 
ΦΙΓΟΥΡΑ: Κατασκευασµένη από HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE), η οποία την καθιστούν 
ανθεκτική σε κρούση, τριβή, διαφόρων ειδών γρατζουνιές, υψηλές θερµοκρασίες, σε νερό  και σε 
βανδαλισµούς. Η φιγούρα µπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά διαφορετικά σχήµατα και χρώµατα. 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Είναι σχεδιασµένο για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να αντιστέκεται όταν 
κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστηµα που διαθέτει το ελατήριο κατά του πιασίµατος διαφόρων 
µερών των παιδιών ή  του ρουχισµού τους  αποτελείται από δύο καλούπια αλουµινίου, τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε προεξέχοντα µέρη του 
οργάνου. 
 
ΛΑΒΕΣ/ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ: Κατασκευασµένα από έγχυση πολυαµιδίου. 
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ΚΑΘΙΣΜΑ: Το κάθισµα θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της 
περιστροφικής έκχυσης(φορµάρισµα σε καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα 
εξαρτήµατα. Το HDPE (High Density Polyethylene), θα είναι υψηλής ποιότητας, εύκολο στην 
συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα για να 
αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Θα κατασκευάζονται από στρώσεις από επιλεγµένα 
χαρτιά εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα 
και την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή 
σχέδια, θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη 
θερµότητα και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Θα είναι ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά σε υγρασία και δεν 
θα αναφλέγονται εύκολα. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm και β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η τραµπάλα 
έρχεται έτοιµη συναρµολογηµένη απο το εργοστάσιο κατασκευής της. Η τοποθέτηση και η 
συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 15 
 
Τριπλή τραµπάλα σε µορφή “φύλλου” 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   2094                                                                 ΜΗΚΟΣ:     4263 
ΠΛΑΤΟΣ:   2369                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    4459 
ΥΨΟΣ:       757                                                                   ΥΨΟΣ:       700 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 3 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   
Το όργανο αυτό αποτελεί ένα παιχνίδι ελατηρίου που προσφέρει την ασφαλή ταλάντωση. Το 
όργανο διαθέτει 3 θέσεις και απευθύνεται σε παιδιά 2-8 χρονών. 
 
Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από τρία (3) σπειροειδή ελατήρια, την µορφή  ‘φύλλο’ στη µέση 
του σκελετού. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο ατσάλι, το οποίο τον 
καθιστά πολύ στιβαρό και ανθεκτικό. Η φιγούρα στο κέντρο θα είναι κατασκευασµένη από HPL και 
θα έχει την απεικόνιση φύλλο. Τα 3 αντιολισθητικά καθίσµατα θα είναι κατασκευασµένα από 
περιστροφικά φορµαρισµένο θερµοπλαστικό HDPE (High Density Polyethylene), το οποίο θα είναι 
υψηλής ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο.  
 
ΦΙΓΟΥΡΑ: Κατασκευασµένη από HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE), η οποία την καθιστούν 
ανθεκτική σε κρούση, τριβή, διαφόρων ειδών γρατζουνιές, υψηλές θερµοκρασίες, σε νερό  και σε 
βανδαλισµούς. Η φιγούρα µπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά διαφορετικά σχήµατα και χρώµατα. 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Είναι σχεδιασµένο για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να αντιστέκεται όταν 
κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστηµα που διαθέτει το ελατήριο κατά του πιασίµατος διαφόρων 
µερών των παιδιών ή  του ρουχισµού τους  αποτελείται από δύο καλούπια αλουµινίου, τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε προεξέχοντα µέρη του 
οργάνου. 
 
ΛΑΒΕΣ/ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ: Κατασκευασµένα από έγχυση πολυαµιδίου. 
 
ΚΑΘΙΣΜΑ: Το κάθισµα θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της 
περιστροφικής έκχυσης(φορµάρισµα σε καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα 
εξαρτήµατα. Το HDPE (High Density Polyethylene), θα είναι υψηλής ποιότητας, εύκολο στην 
συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα για να 
αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Θα κατασκευάζονται από στρώσεις από επιλεγµένα 
χαρτιά εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα 
και την πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή 
σχέδια, θα είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη 
θερµότητα και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Θα είναι ανθεκτικά στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικά σε υγρασία και δεν 
θα αναφλέγονται εύκολα. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικές βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες σφίγγουν 
πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού στην 
συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή αντοχή 
χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. 



 

Σελίδα 73/117 

 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm και β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η τριπλή 
τραµπάλα έρχεται έτοιµη συναρµολογηµένη απο το εργοστάσιο κατασκευής της. Η τοποθέτηση και 
η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 16 
 
Τραµπάλα ελατηρίου 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   1410                                                                 ΜΗΚΟΣ:     4409 
ΠΛΑΤΟΣ:   414                                                                   ΠΛΑΤΟΣ:   2714 
ΥΨΟΣ:       824                                                                   ΥΨΟΣ:      <600 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 2 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   
Το όργανο αυτό αποτελεί ένα παιχνίδι ελατηρίου που προσφέρει την ασφαλή ταλάντωση. Το 
όργανο διαθέτει 2 θέσεις και απευθύνεται σε παιδιά 2-8 χρονών. 
 



 

Σελίδα 74/117 

Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από ένα (1) σπειροειδές ελατήριο, το σκελετό και 2 καθίσµατα. Ο 
σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο ατσάλι, το οποίο τον καθιστά πολύ στιβαρό 
και ανθεκτικό. Στο κέντρο θα φέρει χειρολαβή κυκλική από γαλβανισµένο ατσάλι µικρότερης 
διατοµής από τον κεντρικό άξονα. Τα 2 αντιολισθητικά καθίσµατα θα είναι κατασκευασµένα από 
περιστροφικά φορµαρισµένο θερµοπλαστικό HDPE (High Density Polyethylene), το οποίο θα είναι 
υψηλής ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο.  
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Είναι σχεδιασµένο για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να αντιστέκεται όταν 
κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστηµα που διαθέτει το ελατήριο κατά του πιασίµατος διαφόρων 
µερών των παιδιών ή  του ρουχισµού τους  αποτελείται από δύο καλούπια αλουµινίου, τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε προεξέχοντα µέρη του 
οργάνου. 
 
ΚΑΘΙΣΜΑ: Το κάθισµα θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της 
περιστροφικής έκχυσης(φορµάρισµα σε καλούπι), η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα 
εξαρτήµατα. Το HDPE (High Density Polyethylene), θα είναι υψηλής ποιότητας, εύκολο στην 
συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Από γαλβανισµένο χάλυβα κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα για να 
αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η τραµπάλα 
έρχεται έτοιµη συναρµολογηµένη απο το εργοστάσιο κατασκευής της. Η τοποθέτηση και η 
συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 17 
 

Ελατήριο σε µορφή “αλογάκι”                             
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   1019                                                                 ΜΗΚΟΣ:     3550 
ΠΛΑΤΟΣ:   400                                                                  ΠΛΑΤΟΣ:    2700 
ΥΨΟΣ:      1445                                            ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:  850 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 3-10 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το ελατήριο είναι κατασκευασµένο από HDPE σε µορφή αλογάκι.  
 
ΚΑΘΙΣΜΑ/ΜΟΡΦΗ: Κατασκευασµένη από HDPE (High Density Polyethylene), το οποίο είναι 
υψηλής ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο. Μπορεί να κατασκευαστεί 
σε πολλά διαφορετικά σχήµατα και χρώµατα. Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας παχύ 
θερµοπλαστικό τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο 
της περιστροφικής έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα 
εξαρτήµατα. 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΑ: Είναι σχεδιασµένο για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να αντιστέκεται όταν 
κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστηµα που διαθέτει τα 2 ελατήρια κατά του πιασίµατος διαφόρων 
µερών των παιδιών ή  του ρουχισµού τους  αποτελείται από δύο καλούπια αλουµινίου, τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε προεξέχοντα µέρη του 
οργάνου. 
 
ΛΑΒΕΣ/ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ: Κατασκευασµένα από έγχυση πολυαµιδίου. 
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:  
Μηχανισµός πλήρως καλυµµένος αποτελούµενος από ένα κεντρικό άξονα µε σφραγισµένα 
ρουλεµάν για µεγαλύτερη ασφάλεια.  
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικές βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες σφίγγουν 
πολύ καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού στην 
συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή αντοχή 
χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
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1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Το ελατήριο 
έρχεται έτοιµο συναρµολογηµένο απο το εργοστάσιο κατασκευής του. Η τοποθέτηση και η 
συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
  

 
Άρθρο 18 
 

Ελατήριο σε µορφή “µηχανάκι”      
 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   4187                                                                   ΜΗΚΟΣ:   7194 
ΠΛΑΤΟΣ:   4041                                                                  ΠΛΑΤΟΣ:   7574 
ΥΨΟΣ:       3190                                            ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ:  1000 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 11 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ – ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΓΕΦΥΡΑ – ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-5 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το ελατήριο είναι κατασκευασµένο από HDPE κάθισµα και πλαϊνό από HPL σε µορφή 
µοτοσυκλέτας.  
 
ΚΑΘΙΣΜΑ: Κατασκευασµένη από HDPE (High Density Polyethylene), το οποίο είναι υψηλής 
ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά 
διαφορετικά σχήµατα και χρώµατα. Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της 
περιστροφικής έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα 
εξαρτήµατα. 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Είναι σχεδιασµένο για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να αντιστέκεται όταν 
κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστηµα που διαθέτει το ελατήριο κατά του πιασίµατος διαφόρων 
µερών των παιδιών ή  του ρουχισµού τους  αποτελείται από δύο καλούπια αλουµινίου, τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε προεξέχοντα µέρη του 
οργάνου. 
 
ΛΑΒΕΣ/ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ: Κατασκευασµένα από έγχυση πολυαµιδίου. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Κατασκευάζεται από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά 
εµποτισµένα µε θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και την 
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πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα 
είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και 
την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Είναι ανθεκτικό στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικό σε υγρασία και δεν 
αναφλέγεται εύκολα. 
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:  
Μηχανισµός πλήρως καλυµµένος αποτελούµενος από ένα κεντρικό άξονα µε σφραγισµένα 
ρουλεµάν για µεγαλύτερη ασφάλεια.  
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm και β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Το ελατήριο 
έρχεται έτοιµο συναρµολογηµένο απο το εργοστάσιο κατασκευής του. Η τοποθέτηση και η 
συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
  
Άρθρο 19 

 
Ελατήριο σε µορφή “φεγγάρι” 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
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ΜΗΚΟΣ :   950                                                                 ΜΗΚΟΣ:     3240 
ΠΛΑΤΟΣ:   950                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    2720 
ΥΨΟΣ:       600                                                                 ΥΨΟΣ:       <600 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-5 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το ελατήριο είναι κατασκευασµένο από HDPE κάθισµα και πλαϊνά από HPL σε µορφή φεγγαριού.  
 
ΚΑΘΙΣΜΑ: Κατασκευασµένη από HDPE (High Density Polyethylene), το οποίο είναι υψηλής 
ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά 
διαφορετικά σχήµατα και χρώµατα. Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της 
περιστροφικής έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα 
εξαρτήµατα. 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Είναι σχεδιασµένο για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να αντιστέκεται όταν 
κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστηµα που διαθέτει το ελατήριο κατά του πιασίµατος διαφόρων 
µερών των παιδιών ή  του ρουχισµού τους  αποτελείται από δύο καλούπια αλουµινίου, τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε προεξέχοντα µέρη του 
οργάνου. 
 
ΛΑΒΕΣ/ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ: Κατασκευασµένα από έγχυση πολυαµιδίου. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Κατασκευάζεται από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά 
εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και την 
πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα 
είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και 
την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Είναι ανθεκτικό στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικό σε υγρασία και δεν 
αναφλέγεται εύκολα. 
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:  
Μηχανισµός πλήρως καλυµµένος αποτελούµενος από ένα κεντρικό άξονα µε σφραγισµένα 
ρουλεµάν για µεγαλύτερη ασφάλεια.  
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
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1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm και β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Το ελατήριο 
έρχεται έτοιµο συναρµολογηµένο απο το εργοστάσιο κατασκευής του. Η τοποθέτηση και η 
συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
  
 
Άρθρο 20 

 
∆ιπλό ελατήριο 

 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   950                                                                 ΜΗΚΟΣ:     3340 
ΠΛΑΤΟΣ:   746                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:    3040 
ΥΨΟΣ:       802                                                                 ΥΨΟΣ:       <600 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 2 ΑΤΟΜΑ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 2-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το διπλό ελατήριο είναι κατασκευασµένο από HDPE καθίσµατα και πλαϊνά από HPL σε µορφή 
µοτοσυκλέτας µε διπλανή καµπίνα.  
 
ΚΑΘΙΣΜΑ: Κατασκευασµένη από HDPE (High Density Polyethylene), το οποίο είναι υψηλής 
ποιότητας, εύκολο στην συντήρηση και πλήρως ανακυκλώσιµο. Μπορεί να κατασκευαστεί σε πολλά 
διαφορετικά σχήµατα και χρώµατα. Κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό 
τύπου HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της 
περιστροφικής έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα 
εξαρτήµατα. 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Τα δύο ελατήρια θα είναι σχεδιασµένα για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να 
αντιστέκεται όταν κουνιέται από τα παιδιά. Το σύστηµα που διαθέτει το ελατήριο κατά του 
πιασίµατος διαφόρων µερών των παιδιών ή  του ρουχισµού τους  αποτελείται από δύο καλούπια 
αλουµινίου, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου να πιαστεί κάτι σε 
προεξέχοντα µέρη του οργάνου. 
 
ΛΑΒΕΣ/ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ: Κατασκευασµένα από έγχυση πολυαµιδίου. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
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HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Κατασκευάζεται από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά 
εµποτισµένα µε θερµοσκληραινόµενες συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και την 
πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα 
είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και 
την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Είναι ανθεκτικό στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικό σε υγρασία και δεν 
αναφλέγεται εύκολα. 
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:  
Μηχανισµός πλήρως καλυµµένος αποτελούµενος από ένα κεντρικό άξονα µε σφραγισµένα 
ρουλεµάν για µεγαλύτερη ασφάλεια.  
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από 
εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm και β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Το ελατήριο 
έρχεται έτοιµο συναρµολογηµένο απο το εργοστάσιο κατασκευής του. Η τοποθέτηση και η 
συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 

 
Άρθρο 21 
 
Ταλαντευόµενος µύλος µε ελατήρια 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   1600                                                                 ΜΗΚΟΣ:     4600 
ΠΛΑΤΟΣ:  1600                                                                  ΠΛΑΤΟΣ:   4600 



 

Σελίδα 81/117 

ΥΨΟΣ:      2050                                                                 ΥΨΟΣ:       1000 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ: 6 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 3-8 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
O ταλαντευόµενος µύλος σε ελατήριο θα αποτελείται από ελατήρια, µία στρογγυλή πλαστική 
πλατφόρµα «νησί» και ένα διακοσµητικό φοινικόδεντρο προσαρτηµένο πάνω στην ταλαντευόµενη 
πλατφόρµα. Ο σκοπός του οργάνου είναι να µπορούν να παίξουν 1 έως 6 παιδιά ταυτόχρονα και 
να ψυχαγωγούνται προσπαθώντας να κουνήσουν το φοινικόδεντρο. 
 
Η κατασκευή αυτή είναι µια ταλαντευόµενη πλατφόρµα, η οποία απεικονίζει ένα πλωτό νησί. Πάνω 
από το επίπεδο του δαπέδου της πλατφόρµας, υπάρχει µια τριγωνική διαµόρφωση που έχει επάνω 
της βιδωµένα σε 4 σηµεία, 3 καθίσµατα από παχύ θερµοπλαστικό HDPE. Στη µέση της πλατφόρµας 
υπάρχει ένας οριζόντιος στύλος. Η διάµετρος της δοκού θα είναι 89 mm και θα είναι 
κατασκευασµένη από γαλβανισµένο ατσάλι το οποίο θα έχει επεξεργαστεί εν θερµώ και θα έχει 
περαστεί µε βαφή πούδρας, εσωτερικά και εξωτερικά. Στην κορυφή του στύλου θα είναι 
προσαρτηµένη η κόµη ενός φοινικόδεντρου. Γύρω από το στύλο, θα υπάρχει µία κυκλική 
χειρολαβή στο ύψος των καθιστών χρηστών, ώστε να µπορούν να ταλαντώνονται µε ασφάλεια. Τα 
ελατήρια θα είναι σχεδιασµένα για έντονη χρήση και ιδιαίτερα ευέλικτα ώστε να αντιστέκονται όταν 
κουνιέται το όργανο από τα παιδιά. Το ελατήριο θα διαθέτει ειδικό σύστηµα κατά του πιασίµατος 
διαφόρων µερών των παιδιών ή του ρουχισµού τους και θα αποτελείται από δύο καλούπια 
αλουµινίου, ειδικά σχεδιασµένα για την εξάλειψη του κινδύνου παγίδευσης σε προεξέχοντα µέρη 
του οργάνου.  
Το δάπεδο της πλατφόρµας, θα πρέπει να διαθέτει διακοσµητικά µοτίβα, τα οποία θα είναι 
αντιολισθητικά για ασφαλές παιχνίδι. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1-6. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό 
και την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση 
µε τα πρότυπα θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται 
από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1-6 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
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και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Ο µύλος 
έρχεται έτοιµος συναρµολογηµένος απο το εργοστάσιο κατασκευής του. Η τοποθέτηση και η 
συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
  
Άρθρο 22 

 
Σπίτι δραστηριοτήτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΜ)                   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                                                                                ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ :   1425                                                                 ΜΗΚΟΣ:     4750 
ΠΛΑΤΟΣ:   1748                                                                 ΠΛΑΤΟΣ:   4275 
ΥΨΟΣ:       2250                                                                 ΥΨΟΣ:       <600 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α: 1-5 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Τα συγκροτήµατα µε σπιτάκια, σχεδιάζονται για παιδιά ηλικίας 1-5 χρόνων και ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη της κοινωνικότητας τους από µικρή ηλικία. Το συγκρότηµα θα αποτελείται από ένα 
σπιτάκι και 2 τραπεζάκια πάνελ δραστηριοτήτων. Το σπιτάκι θα στηρίζεται σε 3 µεταλλικούς 
στύλους, γαλβανισµένους εν θερµώ και επεξεργασµένους µε βαφή πούδρας, διατοµής 89 χιλ. Τα 
πάνελ στηρίζονται το καθένα σε ένα µεταλλικό στύλο γαλβανισµένο εν θερµώ και επεξεργασµένο 
µε βαφή πούδρας, διατοµής 88.9  χιλ. 
 
Το σπιτάκι βρίσκεται στη µέση του συγκροτήµατος. ∆ιαθέτει σκεπή, η οποία µοιάζει µε σκεπή από 
σπιτάκι µε κεραµίδια. Το πάνελ της σκεπής θα είναι κατασκευασµένο από HPL πάνελ και διαθέτει 
στην κορυφή του διακοσµητικό στοιχείο σε σχέδιο καµινάδας, κατασκευασµένο από παχύ 
θερµοπλαστικό HDPE. Κάτω από τη σκεπή, δηµιουργείται σπιτάκι, το οποίο στην µία πλευρά του 
διαθέτει ένα προστατευτικό HPL πάνελ, το όποιο έχει σχεδιασµένο παραθυράκι στην κορυφή του, 
µε 4 ανοίγµατα πάνω στο παραθυράκι. Στο πάνελ είναι προσαρτηµένο µε µεταλλικό στύλο 
σύνδεσης, ένα HPL πάνελ τραπεζάκι και πιο χαµηλά είναι προσαρτηµένο ένα HPL πάνελ 
καθισµατάκι.  
 
Το πάνελ δραστηριοτήτων θα είναι κατασκευασµένα από HPL. To ένα πάνελ δραστηριοτήτων 
αποτελείται από το πάνελ, το οποίο πάνω του έχει προσαρτηµένα ένα τιµόνι-χειριστήριο που 
µπορεί να στριφογυρίσει, κατασκευασµένο από HPL, ένα µοχλό ο οποίος κουνιέται και ένα κουµπί 
το οποίο έχει έναν άξονα και µπορεί να κουνηθεί πάνω και κάτω. Το δεύτερο πάνελ 
δραστηριοτήτων, διαθέτει ένα  HPL πάνελ προσαρτηµένο στην κορυφή του στύλου που το στηρίζει 
και ένα HPL πάνελ πιο κάτω από αυτό, το οποίο στηρίζεται πάνω στον ίδιο στύλο. Το επάνω HPL 
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πάνελ διαθέτει 2 κυκλικές οπές και είναι στηριγµένη πάνω του, µια αλυσίδα που φέρει ένα 
πλαστικό  κουβαδάκι. Το πάνελ αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν παιχνίδι άµµου. 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ: Όλα τα µεταλλικά µέρη θα υφίστανται διπλή επίστρωση στην επιφάνεια τους. 
Μετά την παραγωγή τους θα γαλβανίζονται εν θερµώ (εξωτερικά και εξωτερικά του µεταλλικού 
σωλήνα) και στη συνέχεια θα υφίστανται επεξεργασία µε ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: Θα είναι κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας HDPE, ώστε να είναι εύκολη η 
συντήρηση. Θα κατασκευάζεται µε τη µέθοδο της περιστροφικής έκχυσης (φορµάρισµα σε 
καλούπι), η οποία θα προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
HPL: Υψηλής πίεσης διακοσµητικά Laminate. Κατασκευάζεται από στρώσεις από επιλεγµένα χαρτιά 
εµποτισµένα µε  θερµοσκληραινόµενες  συνθετικές ρητίνες, ενωµένες από την θερµότητα και την 
πολύ υψηλή πίεση. Το επιφανειακό στρώµα  θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια, θα 
είναι εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και 
την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. 
Είναι ανθεκτικό στη λειτουργική φθορά (πάχος πάνελ 15 mm), ανθεκτικό σε υγρασία και δεν 
αναφλέγεται εύκολα. 
 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Κατασκευασµένα από καλής ποιότητας παχύ θερµοπλαστικό τύπου 
HDPE, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση. Κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της περιστροφικής 
έκχυσης φορµαρισµένη σε καλούπι, η οποία προσφέρει τη βέλτιστη αντοχή στα εξαρτήµατα. 
 
ΒΑΦΗ: Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ: Θα χρησιµοποιούνται ειδικοί σύνδεσµοι µε ειδικό σύστηµα συνδεσµολογίας 
multi-D+, από χυτό αλουµίνιο και ειδικές βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, οι οποίες σφίγγουν πολύ 
καλά, και είναι ανθεκτικές στον βανδαλισµό. Η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού στην 
συνδεσµολογία θα επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική συντήρηση του οργάνου και υψηλή αντοχή 
χάρη στην διπλή σύσφιξη των συνδέσµων. Έχει επιτευχθεί η µέγιστη ανθεκτικότητα 
χρησιµοποιώντας διπλό σύστηµα σύνδεσης. 
 
Το όργανο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008 
1. Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να φέρει τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και 
την πιστοποίηση συµβατότητας – πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής 
του προϊόντος) από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα 
θα πρέπει να είναι εγγυηµένη από δοκιµές και η πιστοποίησή του να διενεργείται από εγκεκριµένο 
ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών όσον αφορά τη 
δοµική αντοχή έναντι θραύσης των ακόλουθων υλικών και εξαρτηµάτων: χαλύβδινο πλαίσιο 
(studs), εξαρτήµατα συναρµολόγησης (βραχίονες από χυτό αλουµίνιο), υψηλής πίεσης φύλλο 
(HPL), όλα τα µεταλλικά και µη κινητά εξαρτήµατα, 1 χρόνο εγγύηση έναντι ελαττωµάτων στην 
κατασκευή, στην κατασκευή - παραγωγή ή στη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων και στην εργασία και 
2 χρόνια εγγύηση από την παράδοση του εξοπλισµού για τα εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω (δίχτυα, υλικά από πολυαιθυλένιο,…). Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, την πιστοποίηση του οργάνου ΕΝ1176:2008 
1 και να καταθέσει ο συµµετέχοντας τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του α) 
δείγµα τετράγωνου HPL ελάχιστης διάστασης 10 x 10 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 14,50 
mm, β) δείγµα ΗDPE ελάχιστης διάστασης 14 x 14,9 cm και πάχους ελάχιστης διάστασης 17,00 
mm, γ) δείγµα ειδικού αντιβανδαλιστικού συνδέσµου µονής κατεύθυνσης (D89 1-WAY CLAMP) 
στύλου ελάχιστης διατοµής 88,9 mm από χυτό αλουµίνιο, το οποίο θα αποτελείται απο 3 
ξεχωριστά τµήµατα, δηλαδή 2 µισούς σφιγκτήρες και 1 στήριγµα σφιγκτήρα, τα οποία θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε 3 βίδες τύπου “Torx” M10x55 και 3 ατσάλινα παξιµάδια ΗΜ10, και δ) 
δείγµα ειδικού εργαλείου σφίξης βιδών τύπου “ΤΧΗ55 Q.1/2x60”. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 23 

 
∆ιάτρητο ρολο καουτσούκ για δηµιουργία δαπέδου ασφαλείας µε κρίσιµο ύψος πτώσης  
άνω των  3µ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)                
ΜΗΚΟΣ :   1500 
ΠΛΑΤΟΣ:   1000 
ΥΨΟΣ:       22 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
∆άπεδο ασφάλειας από πτώση, µε κρίσιµο ύψος πτώσης άνω των 3µ δοκιµασµένο βάση του 
προτύπου BS EN 1177:2008. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας φυσικό 
καουτσούκ και φύλλο ανακυκλωµένου καουτσούκ στυρένιο-βουταδιένιο, πράσινου χρώµατος. Η 
καλουπωµένη αντιολισθητική κυψελοειδής δοµή του θα έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα και άνεση. 
To διάτρητο αυτό δάπεδο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Ένωση: NR/SBR, Σκληρότητα: 60 ° Shore 
A, Πυκνότητα: 1,5 SG, Αντοχή σε εφελκυσµό: 4,0 MPA, Επιµήκυνση: 250% [min], Αντοχή σε 
τριβή: 400.0000 [mm³].  
 
Το προϊόν θα διατίθεται σε διάτρητα τεµάχια µε οπές διατοµής περί των 30mm, το οποίο θα 
αποτρέπει την ολίσθηση στην επιφάνειά του και θα προστατεύει από πιθανή πτώση. Παράλληλα, 
θα ενσωµατώνεται µε το υφιστάµενο περιβάλλον, καθότι θα τοποθετηθεί πάνω από ανεπτυγµένο 
φυσικό χλοοτάπητα, οι ίνες του οποίου θα µεγαλώνουν µέσα από τις οπές του στρώµατος 
προστασίας και θα αποτελούν στο σύνολό τους ένα φυσικό χαλί προστασίας για ανέµελο και 
ασφαλές παιχνίδι. Η χρήση του θα εξασφαλίζει την υψηλή ασφάλεια των χρηστών αλλά και τη 
δηµιουργία ενός φυσικού τοπίου παιχνιδιού. Το προϊόν θα επιτρέπει την καλή αποστράγγιση και θα 
αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους σε σηµεία συχνής κυκλοφορίας.  
 
Ο κατασκευαστής του προϊόντος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Επίσης, ο 
συµµετέχοντας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο 
(prospectus), Test certificate για το κρίσιµο ύψος πτώσης (HIC) σύµφωνα µε το BS EN:1177:2008 
και Test report από διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών σύµφωνα µε τα EN 7188:1998 (αντοχή 
στην ολίσθηση), NF EN 1177:2008 (κρίσιµο ύψος πτώσης) και EN 4790.1987 (καυστότητα υλικού). 
Τα διάτρητα ρολά θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών. Επίσης, ο 
συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του, δείγµα 
διάτρητου ρολού καουτσούκ πράσινου χρώµατος ελάχιστης διάστασης 15 x 15 cm και συνολικού 
πάχους 22 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και ένωσης, η πλήρης τοποθέτηση, διάστρωση των διάτρητων ρολών καουτσούκ σε όλη 
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την επιφάνεια πάνω από τον φυσικό χλοοτάπητα, καθώς και τα απαιτούµενα εργαλεία και οι 
δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η τοποθέτηση θα πρέπει να 
πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση τα τεχνικά φυλλάδια και τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 24  
 
Χυτό ελαστικό δαπέδο για ύψος πτώσης 1,0µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Προµήθεια υλικού χυτού ελαστικού δαπέδου σε διάφορα χρώµατα. Εργασίες διάστρωσης χυτού 
ελαστικού δαπέδου και σχεδίων επί του χυτού δαπέδου, που να καλύπτει ύψος πτώσης 1,00m 
πάνω σε υπόβαση σκυροδέµατος.  
 
Η κατασκευή του συνθετικού χυτού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 
Η πρώτη στρώση αποτελείται από µαύρους κόκκους ανακυκλωµένου ελαστικού SBR (καουτσούκ) 
που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες. Το µείγµα 
παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επί του έργου χρησιµοποιώντας ειδική σπάτουλα, οδηγούς 
(ράγες) και κύλινδρο έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα δηλαδή µια επίπεδη 
επιφάνεια. 
 
Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται µε όµοιο τρόπο η δεύτερη 
στρώση. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM σε µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων, που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το φινίρισµα της τελικής 
επιφάνειας γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Το µείγµα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επί του 
έργου χρησιµοποιώντας ειδική σπάτουλα, οδηγούς (ράγες) και κύλινδρο έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα δηλαδή µια επίπεδη επιφάνεια. 
 
Το χυτό ελαστικό δάπεδο έχει ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων, χωρίς αιχµηρά άκρα ή 
επικίνδυνες προεξοχές, µε κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και 
για κρίσιµο ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,00m. 
 
Πριν την έναρξη της εφαρµογής του ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός 
της διαµορφωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος από υλικά που θα µπορούσαν να εµποδίζουν την 
πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα διαµορφώνεται µε τρόπο ώστε τα 
τελειώµατα της να µην είναι εκτεθειµένα και θα επαλείφεται µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής 
βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής της επιφάνειας και του χυτού ελαστικού 
δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση µείγµατος κόκκων ανακυκλωµένου ελαστικού µε 
πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης 
για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής και της επόµενης στρώσης. Τα υλικά θα 
αναµιγνύονται σε ειδικό µαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου µηχανικά ή χειρωνακτικά µε 
σπάτουλες µε τη βοήθεια µεταλλικών οδηγών. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούµενη στρώση 
υλικών, θα διαστρώνεται µε τον ίδιο τρόπο µείγµα πολυουρεθάνης και έγχρωµων κόκκων 
ελαστικού EPDM. Η άνω τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να 
προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
 
Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να φέρει, επί ποινή αποκλεισµού: 
1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου 
για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις των ισχύοντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176 («Εξοπλισµός 
και ∆άπεδα Παιχνιδότοπων – Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής») ή άλλο 
ισοδύναµο και EN 1177 («∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισµός του 
Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») ή άλλο ισοδύναµο. 
 
2. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου για 
το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 71-3 («Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων 
στοιχείων») ή άλλο ισοδύναµο. 
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3. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που 
θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισµός 
1272/2013/ΕΕ.  
 
Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 

 
Ο συµµετέχοντας οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του, δείγµα 
χυτού ελαστικού δαπέδου ελάχιστου πάχους 4,00 cm και ελάχιστης διάστασης 10 x 20 cm. 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, η προµήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης 
και συµπύκνωσης. 
 
 
Άρθρο 25  
 
Χυτό ελαστικό δαπέδο για ύψος πτώσης 1,60µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Προµήθεια υλικού χυτού ελαστικού δαπέδου σε διάφορα χρώµατα. Εργασίες διάστρωσης χυτού 
ελαστικού δαπέδου και σχεδίων επί του χυτού δαπέδου, που να καλύπτει ύψος πτώσης 1,60µ. 
πάνω σε υπόβαση σκυροδέµατος.  
 
Η κατασκευή του συνθετικού χυτού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 
Η πρώτη στρώση αποτελείται από µαύρους κόκκους ανακυκλωµένου ελαστικού SBR (καουτσούκ) 
που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες. Το µείγµα 
παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επί του έργου χρησιµοποιώντας ειδική σπάτουλα, οδηγούς 
(ράγες) και κύλινδρο έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα δηλαδή µια επίπεδη 
επιφάνεια. 
 
Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται µε όµοιο τρόπο η δεύτερη 
στρώση. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM σε µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων, που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το φινίρισµα της τελικής 
επιφάνειας γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Το µείγµα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επί του 
έργου χρησιµοποιώντας ειδική σπάτουλα, οδηγούς (ράγες) και κύλινδρο έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα δηλαδή µια επίπεδη επιφάνεια. 
 
Το χυτό ελαστικό δάπεδο έχει ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων, χωρίς αιχµηρά άκρα ή 
επικίνδυνες προεξοχές, µε κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και 
για κρίσιµο ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,60m. 
 
Πριν την έναρξη της εφαρµογής του ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός 
της διαµορφωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος από υλικά που θα µπορούσαν να εµποδίζουν την 
πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα διαµορφώνεται µε τρόπο ώστε τα 
τελειώµατα της να µην είναι εκτεθειµένα και θα επαλείφεται µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής 
βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής της επιφάνειας και του χυτού ελαστικού 
δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση µείγµατος κόκκων ανακυκλωµένου ελαστικού µε 
πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης 
για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής και της επόµενης στρώσης. Τα υλικά θα 
αναµιγνύονται σε ειδικό µαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου µηχανικά ή χειρωνακτικά µε 
σπάτουλες µε τη βοήθεια µεταλλικών οδηγών. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούµενη στρώση 
υλικών, θα διαστρώνεται µε τον ίδιο τρόπο µείγµα πολυουρεθάνης και έγχρωµων κόκκων 
ελαστικού EPDM. Η άνω τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να 
προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
 
Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να φέρει, επί ποινή αποκλεισµού: 
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1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου 
για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις των ισχύοντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176 
(«Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδότοπων – Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής») ή 
άλλο ισοδύναµο και EN 1177 («∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισµός 
του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») ή άλλο ισοδύναµο. 
 
2. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου για 
το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 71-3 («Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων 
στοιχείων») ή άλλο ισοδύναµο. 
 
3. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων 
που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισµός 
1272/2013/ΕΕ.  
 
Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, η προµήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης 
και συµπύκνωσης. 
  
 
 
Άρθρο 26  
 
Χυτό ελαστικό δαπέδο για ύψος πτώσης 2,35µ. σε διαφορετικά χρώµατα µε σχέδια 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Προµήθεια υλικού χυτού ελαστικού δαπέδου σε διάφορα χρώµατα. Εργασίες διάστρωσης χυτού 
ελαστικού δαπέδου και σχεδίων επί του χυτού δαπέδου, που να καλύπτει ύψος πτώσης 2,35µ. 
πάνω σε υπόβαση σκυροδέµατος.  
 
Η κατασκευή του συνθετικού χυτού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις: 
Η πρώτη στρώση αποτελείται από µαύρους κόκκους ανακυκλωµένου ελαστικού SBR (καουτσούκ) 
που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες. Το µείγµα 
παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επί του έργου χρησιµοποιώντας ειδική σπάτουλα, οδηγούς 
(ράγες) και κύλινδρο έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα δηλαδή µια επίπεδη 
επιφάνεια. 
 
Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται µε όµοιο τρόπο η δεύτερη 
στρώση. Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους φυσικού ελαστικού EPDM σε µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων, που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το φινίρισµα της τελικής 
επιφάνειας γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Το µείγµα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επί του 
έργου χρησιµοποιώντας ειδική σπάτουλα, οδηγούς (ράγες) και κύλινδρο έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα δηλαδή µια επίπεδη επιφάνεια. 
 
Το χυτό ελαστικό δάπεδο έχει ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων, χωρίς αιχµηρά άκρα ή 
επικίνδυνες προεξοχές, µε κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και 
για κρίσιµο ύψος πτώσης τουλάχιστον 2,35m. 
 
Πριν την έναρξη της εφαρµογής του ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός 
της διαµορφωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος από υλικά που θα µπορούσαν να εµποδίζουν την 
πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα διαµορφώνεται µε τρόπο ώστε τα 
τελειώµατα της να µην είναι εκτεθειµένα και θα επαλείφεται µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής 
βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής της επιφάνειας και του χυτού ελαστικού 
δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση µείγµατος κόκκων ανακυκλωµένου ελαστικού µε 
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πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας µε ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης 
για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση µεταξύ αυτής και της επόµενης στρώσης. Τα υλικά θα 
αναµιγνύονται σε ειδικό µαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου µηχανικά ή χειρωνακτικά µε 
σπάτουλες µε τη βοήθεια µεταλλικών οδηγών. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούµενη στρώση 
υλικών, θα διαστρώνεται µε τον ίδιο τρόπο µείγµα πολυουρεθάνης και έγχρωµων κόκκων 
ελαστικού EPDM. Η άνω τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να 
προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
 
Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να φέρει, επί ποινή αποκλεισµού: 
1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου 
για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις των ισχύοντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176 
(«Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδότοπων – Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής») ή 
άλλο ισοδύναµο και EN 1177 («∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισµός 
του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») ή άλλο ισοδύναµο. 
 
2. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου για 
το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 71-3 («Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων 
στοιχείων») ή άλλο ισοδύναµο. 
 
3. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων 
που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισµός 
1272/2013/ΕΕ.  
 
Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, η προµήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης 
και συµπύκνωσης. 
  
 
Άρθρο 27 
 

Καρτέλες σταθεροποίησης αδρανών υλικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)                
ΜΗΚΟΣ :      2400 
ΠΛΑΤΟΣ :    1200 
ΥΨΟΣ:         30 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο σταθεροποιητής αδρανών υλικών θα έχει αντοχή στην συµπίεση >300 tn/m2 (όταν πληρούνται 
όλες οι κυψέλες του), και θα χρησιµοποιηθεί για την σταθεροποίηση αδρανών υλικών ως 
εδαφοκάλυψη στον καθιστικό χώρο της παιδικής χαράς. Θα έχει µορφή διάτρητου κυψελωτού 
δικτύου από πολυπροπυλένιο 30% ανακυκλωµένο, ύψους 3 cm, βάρους 1,35 Kg/m2 (άδειο),  
διάµετρο κυψελών 4,9 cm και πάχους 1 mm, το οποίο στη κάτω πλευρά του φέρει πορώδες 
γεωΰφασµα 45 g/m2 προκειµένου να επιτρέπεται η διέλευση του νερού. Η άνω διάτρητη πλευρά 
του θα γεµίζεται µε αδρανές υλικό διαµετρήµατος 6-12 mm. Το προϊόν θα επιτρέπει τη 
διαπερατότητα του νερού, θα προλαµβάνει την ανοδική πορεία των θραυστών υλικών και θα 
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εµποδίζει την εµφάνιση ζιζανίων στις επιφάνειες που θα εφαρµοστεί. Η σηµαντικότερη ιδιότητά του 
θα είναι η άνετη προσπελασιµότητα από αµαξίδια αναπήρων και ποδήλατα. 
 
Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
και OHSAS 18001:2007. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό 
τεχνικό φυλλάδιο και τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του, δείγµα 
καρτέλας σταθεροποίησης αδρανών υλικών ελάχιστης διάστασης 20 x 23 cm και ελάχιστου ύψους 
29 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, διάστρωση των καρτελών σταθεροποίησης αδρανών υλικών, 
καθώς και τα απαιτούµενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
µεταφοράς του. Η τοποθέτηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε βάση 
τα τεχνικά φυλλάδια και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
  
Άρθρο 28 
 

Ποταµίσιο βότσαλο διατοµής 6-12mm 
 
Βότσαλο ποταµίσιο διατοµής 6-12 mm για την πλήρωση των καρτελών σταθεροποίησης αδρανών 
υλικών.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, η διάστρωσή του πάνω απο 
τις καρτέλες σταθεροποίησης αδρανών υλικών, καθώς και τα απαιτούµενα εργαλεία και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του.  
 
 
Άρθρο 29 

 
∆ιαχωριστικό προφίλ από HDPE  
 
Προµήθεια προφίλ από HDPE χρώµατος πράσινου σε ρολά των 15m και των 5m, για τον 
διαχωρισµό του χώρου µε δάπεδο ασφαλείας και του καθιστικού χώρου µε σταθεροποιητή 
αδρανών και βοτσαλάκι. Θα διαθέτει στρογγυλεµένο άνω τελείωµα πάχους 4mm για ασφάλεια στο 
πάτηµα και το συνολικό ύψος του προφιλ θα είναι 12cm. Θα είναι ανθεκτικό σε θερµοκρασίες -
50°C έως +65°C και θα κόβεται εύκολα µε απλό κοπτικό εργαλείο. Η σύνθεσή του θα του 
επιτρέπει να είναι ευλύγιστο και να προσαρµόζεται σε κάθε σχεδιασµό, ενώ θα κατατάσσει το υλικό 
σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και απόδοση αντοχής ίση µε µεταλλικού τύπου διαχωριστικά στοιχεία.  
 
Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008. Ο συµµετέχοντας 
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο και τα δικά του 
πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
πράσινου διαχωριστικού προφίλ HDPE ελάχιστης διάστασης 50 x 12 cm και ελάχιστου πάχους 4 
mm, όπου πάνω στο δείγµα θα αναγράφεται η ονοµασία υλικού του (brand name) και δείγµα 
ειδικού πλαστικού καρφιού σταθεροποίησης διαχωριστικού προφίλ HDPE, ελάχιστου ύψους 21 cm 
µαύρου χρώµατος. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτησή του, καθώς οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου 
εξοπλισµού και µεταφοράς του. 
  
 



 

Σελίδα 90/117 

Άρθρο 30 

 
Μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 1,10µ 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΟΣ (ΜΜ)       
ΜΗΚΟΣ :   1850                                                                  
ΥΨΟΣ:       1100                                                               
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης θα απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες 
Β) Φορείς περίφραξης 
 
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης θα χρησιµοποιηθούν κοιλοδοκοί διαστάσεων 
50Χ50Χ2mm οι οποίοι θα είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο 
κάτω µέρος είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. Τα 
ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα 
στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης. Οι ορθοστάτες θα φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης µε τους 
φορείς της περίφραξης. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασµένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 
60Χ60Χ6mm και θα είναι συγκολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών.  
Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από δύο παράλληλα στοιχεία από χαλύβδινη λάµα 
50Χ8mm τα οποία θα φέρουν τρύπες για τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία 
θα είναι από συµπαγή κυλινδρικά χαλύβδινα τεµάχια διαµέτρου 14mm, περασµένα στις τρύπες των 
παράλληλων στοιχείων της περίφραξης και συγκολληµένα ισχυρά µε αυτά σε όλα τα σηµεία που 
διασταυρώνονται µεταξύ τους. Το πλάτος των φορέων της περίφραξης θα είναι 130mm ενώ το 
µήκος τους θα είναι 1800mm. Το κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της 
περίφραξης θα είναι 80mm.  
Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
 
Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και 
µεταφοράς. 

 
 
Άρθρο 31  
 
Μεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς ύψους 1,10µ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ) 
ΜΗΚΟΣ:     1000 
ΥΨΟΣ:       1100 



 

Σελίδα 91/117 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Μεταλλική µονή πόρτα από ευθύγραµµες ράβδους κατάλληλης διατοµής, καρφωτές, µε όλα τα 
εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες 
χειρολαβές. 
Η πόρτα θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής, όπως περιγράφεται ως ανωτέρω, για τα 
κιγκλιδώµατα περίφραξης και θα χρησιµοποιηθούν επιπλέον µεντεσέδες βαρέως τύπου για τη 
σύνδεσή της µε την υπόλοιπη περίφραξη. 
Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
 
Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 
µικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούµενα εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών 
και µεταφοράς. 
 
  
Άρθρο 32  
 

∆ιπλή µεταλλική πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς ύψους 1,10µ 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ) 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ:     2000  
                  ΥΨΟΣ:     1100 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Μεταλλική διπλή πόρτα από ευθύγραµµες ράβδους κατάλληλης διατοµής, καρφωτές, µε όλα τα 
εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες 
χειρολαβές. 
Η πόρτα θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής, όπως περιγράφεται ως ανωτέρω, για τα 
κιγκλιδώµατα περίφραξης και θα χρησιµοποιηθούν επιπλέον µεντεσέδες βαρέως τύπου για τη 
σύνδεσή της µε την υπόλοιπη περίφραξη. 
Τα στοιχεία κιγκλιδωµάτων θα είναι ελαιοχρωµατισµένα, δηλ. θα έχουν υποστεί απόξεση και 
καθαρισµό µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος (χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας). 
 
Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και 
µεταφοράς. 
 
 
Άρθρο 33  
 

Πινακίδα  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)                                                    
ΠΛΑΤΟΣ:  1000                                      
ΥΨΟΣ:      1200 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από µέταλλο, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και θα αποτελείται 
από ένα πλαίσιο το οποίο θα φέρει εγχάρακτες πληροφορίες ανάλογα µε την περίσταση. 
 
Το πλαίσιο θα έχει γενικές διαστάσεις 1200 x 1000 mm θα εµπεριέχει την κάτοψη του χώρου µε τα 
επιµέρους τµήµατα των εξοπλισµών. Θα φέρει στυλιζαρισµένες πληροφοριακές απεικονίσεις τη 
σήµανση για την παιδική χαρά, παράλληλα θα δίνει πληροφορίες των χρήσιµων τηλεφώνων που 
αφορούν την παιδική χαρά καθώς και τους κανονισµούς λειτουργίας της. Η πληροφοριακή 
πινακίδα θα τοποθετείται µε υπόδειξη της Υπηρεσίας στην περίφραξη της παιδικής χαράς. 
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα είναι εγχάρακτες στην επιφάνεια των επιµέρους HPL, και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρίθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-
05-2009), και στην υπ’ αρίθ. Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
 
Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
καταθέσει σχετικό τεχνικό φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, καθώς και τα απαιτούµενα εργαλεία, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών και µεταφοράς. 
 
  
Άρθρο 34 

 
Κάδος απορριµµάτων 65L µε σχέδια  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)                
ΜΗΚΟΣ:       500 
ΠΛΑΤΟΣ:      440 
ΥΨΟΣ:          890 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 65ΛΤ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Ο κάδος θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο ατσάλι και θα φέρει διακοσµητικά σχέδια, 
ωφέλιµης χωρητικότητας 65 λίτρων και θα στηρίζεται στο έδαφος µε βίδες κατάλληλες για το 
ανάλογο υπόστρωµα. Τα µεταλλικά µέρη θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή. Ο κάδος 
µπορεί να φέρει τασάκι στο πάνω µέρος µπορεί και όχι. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισµός, θα είναι από βαµµένα 
ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα χρώµατα που θα 
χρησιµοποιούνται θα είναι υδροδιαλυτά µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα είναι στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα 
όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008.  
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό 
φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 
µικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα 
απαιτούµενα εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. 
Η τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
  
Άρθρο 35 
 

Κάδος απορριµµάτων 65L µε σχέδια και τασάκι 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)                
ΜΗΚΟΣ:       500 
ΠΛΑΤΟΣ:      440 
ΥΨΟΣ:          890 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 65ΛΤ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο κάδος θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο ατσάλι και θα φέρει διακοσµητικά σχέδια, 
ωφέλιµης χωρητικότητας 65 λίτρων και θα στηρίζεται στο έδαφος µε βίδες κατάλληλες για το 
ανάλογο υπόστρωµα. Τα µεταλλικά µέρη θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή. Ο κάδος 
µπορεί να φέρει τασάκι στο πάνω µέρος µπορεί και όχι. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισµός, θα είναι από βαµµένα 
ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα χρώµατα που θα 
χρησιµοποιούνται θα είναι υδροδιαλυτά µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα είναι στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα 
όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008.  
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Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό 
φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
  
Άρθρο 36 

 
Καθιστικός πάγκος µε σχέδια χωρίς πλάτη στήριξης 

 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)                                                    
ΜΗΚΟΣ:    2000 
ΠΛΑΤΟΣ:   480                                     
ΥΨΟΣ:      440 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο µεταλλικός καθιστικός πάγκος θα είναι κατασκευασµένος από ατσάλι και θα έχει σχεδιασµένα 
εγχάρακτα λουλούδια που το σχήµα τους θα επιτρέπει στον αέρα και στο φως να περνά µέσα από 
αυτά. Αυτός ο σχεδιασµός επιτυγχάνεται µε τις τεχνολογίες 2D και 3D λέιζερ κοπής και επιδέξιας 
τεχνικής κάµψης που δίνουν ένα άρτιο αποτέλεσµα. Ο σχεδιασµός και το χρώµα του (καφέ), θα 
του επιτρέπουν να ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον. 
 
Ο καθιστικός πάγκος θα έχει διαστάσεις 2000 x 480 mm και ύψος 440 mm. Θα είναι 
κατασκευασµένος από ατσάλι, το οποίο θα έχει υποστεί διπλή επεξεργασία. Οι σωλήνες θα έχουν 
γαλβανιστεί εν θερµώ µετά την παραγωγή τους, εσωτερικά και εξωτερικά και στη θα έχουν 
επεξεργαστεί µε βαφή πούδρας. Αυτή η διπλή επεξεργασία θα έχει διασφαλίσει τη µέγιστη αντοχή 
στη διάβρωση του µετάλλου. 
 
Ο καθιστικός πάγκος θα διαθέτει τέσσερα πόδια στήριξης, τα οποία θα είναι επίσης 
κατασκευασµένα από ατσάλι µε την διπλή επεξεργασία που περιγράφεται ανωτέρω. 
 
Η συνδεσµολογία θα επιτυγχάνεται µε µεταλλικά µέρη, τα οποία θα προσδίδουν τη µέγιστη αντοχή 
σε βανδαλισµούς και σε καιρικές συνθήκες. 
 
Όλες οι διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας των µετάλλων θα είναι απόλυτα φιλικές στο 
περιβάλλον και τα υλικά θα είναι πλήρως ανακυκλώσιµα. 
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό 
φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
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Άρθρο 37 

 
Καθιστικός πάγκος µε σχέδια και πλάτη στήριξης 

 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)                                                    
ΜΗΚΟΣ:    2000 
ΠΛΑΤΟΣ:   640                                     
ΥΨΟΣ:      760 
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:   440 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο µεταλλικός καθιστικός πάγκος µε πλάτη στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από ατσάλι και θα 
έχει σχεδιασµένα εγχάρακτα λουλούδια που το σχήµα τους θα επιτρέπει στον αέρα και στο φως να 
περνά µέσα από αυτά. Αυτός ο σχεδιασµός επιτυγχάνεται µε τις τεχνολογίες 2D και 3D λέιζερ 
κοπής και επιδέξιας τεχνικής κάµψης που δίνουν ένα άρτιο αποτέλεσµα. Ο σχεδιασµός και το 
χρώµα του (καφέ), θα του επιτρέπουν να ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον. 
 
Ο καθιστικός πάγκος θα έχει διαστάσεις 2000 x 640 mm και ύψος 760 mm. Ύψος καθίσµατος 440 
mm. Θα είναι κατασκευασµένος από ατσάλι, το οποίο θα έχει υποστεί διπλή επεξεργασία. Οι 
σωλήνες θα έχουν γαλβανιστεί εν θερµώ µετά την παραγωγή τους, εσωτερικά και εξωτερικά και 
στη θα έχουν επεξεργαστεί µε βαφή πούδρας. Αυτή η διπλή επεξεργασία θα έχει διασφαλίσει τη 
µέγιστη αντοχή στη διάβρωση του µετάλλου. 
Ο καθιστικός πάγκος θα διαθέτει τέσσερα πόδια στήριξης και 2 πλαϊνά µέρη στήριξης της πλάτης, 
τα οποία θα είναι επίσης κατασκευασµένα από ατσάλι µε την διπλή επεξεργασία που περιγράφεται 
ανωτέρω. 
 
Η συνδεσµολογία θα επιτυγχάνεται µε µεταλλικά µέρη, τα οποία θα προσδίδουν τη µέγιστη αντοχή 
σε βανδαλισµούς και σε καιρικές συνθήκες. 
 
Όλες οι διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας των µετάλλων θα είναι απόλυτα φιλικές στο 
περιβάλλον και τα υλικά θα είναι πλήρως ανακυκλώσιµα. 
 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 
9001:2015. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικό τεχνικό 
φυλλάδιο και να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. Η 
τοποθέτηση και η συναρµολόγηση θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης και να γίνει µε 
βάση τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
Άρθρο 38 
 

Πέτρινη κρήνη για πόσιµο νερό 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)                
ΜΗΚΟΣ :      400 
ΠΛΑΤΟΣ :     400 
ΥΨΟΣ:          700 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Πέτρινη κρήνη µε πλάτη και γούρνα στην µπροστινή πλευρά. 
 
Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. 
 
  
Άρθρο 39 

 
Σχάρα δέντρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)                
ΜΗΚΟΣ :      1000 
ΠΛΑΤΟΣ :     1000 
ΥΨΟΣ:          20 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΜ)                
 
Φ500 
ΒΑΡΟΣ (κιλά):    45 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΚΛΑΣΗ Β 125, ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5tn). Πεζόδροµοι και παρόµοιας χρήσης περιοχές, 
πολυόροφα γκαράζ αυτοκινήτων κ.λ.π. και γενικά σε χώρους χρησιµοποιούµενους από πεζούς, 
ποδήλατα, µοτοσικλέτες ή ελαφριά οχήµατα. Σχάρες προστασίας δέντρων σε διάφορες διαστάσεις 
τετράγωνες κατασκευασµένες από ελατό (σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ1083. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή γίνεται  σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
Ο συµµετέχοντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεµελίωση και συναρµολόγησή του, καθώς και τα απαιτούµενα 
εργαλεία και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς του. 
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Άρθρο 40 

 
Φυσικός χλοοτάπητας 

 
Έτοιµος φυσικός χλοοτάπητας σε ρολά θερµόφιλης ποικιλίας.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση και διάστρωση των έτοιµων ρολών φυσικού χλοοτάπητα πάνω 
σε έτοιµη διαµορφωµένη επιφάνεια εδάφους.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
µεταφοράς.  
 
 
Άρθρο 41 
 

Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο 
 
Το νέο αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο θα ανταποκρίνεται στο νέο σχεδιασµό των παιδικών χαρών µε 
την προµήθεια προγραµµατιστών φρεατίων στάσεων, προγραµµατιστών αποµακρυσµένης 
διαχέιρισης “wifi” για την καλύτερη εξοικονοµηση νερού, αυτοανυψούµενους γραναζωτούς 
εκτοξευτές για την πλήρη άρδευση του χλοοτάπητα, ηλεκτροβάνες 9V 1’’, σωλήνα Φ32 και 
οποιοδήποτε µικροϋλικό απαιτείται για την άρτια άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα. 
 
Συγκεκριµένα, το αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο, θα αποτελείται από τα ακόλουθα είδη: 
 
41.1. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm Φ32 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm και διατοµής 
Φ32 mm. Το πάχος τοιχωµάτων θα είναι 1,75-1,95 mm και το βάρος 185 gr/m. 

 
41.2. Ηλεκτροβάνα 1’’ 9V DC 
Ηλεκτροβάνα από υψηλής τεχνολογίας πλαστικό ανθεκτικό στη διάβρωση, συνθετικά ελαστοµερή 
και ανοξείδωτο ατσάλι. Η λειτουργία πίεσης θα είναι 0,3-10bar και η µέγιστη θερµοκρασία νερού 
50°. Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από ενισχυµένο πολυβινυλοχλωρίδιο PVC Buna-N µε 6 
ανοξείδωτες βίδες AISI 304. Η ηλεκτροβάνα θα φέρει πηνίο 9V DC 2 καλωδίων το οποίο θα 
συγκρατείται µε ανοξείδωτο ελατήριο AISI 302. Ο πύρος και το ελατήριο θα αφαιρούνται χωρίς τη 
χρήση ειδικού εργαλείου  για καθαρισµό. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης 
ενεργοποίησης του δικτύου µε τη χρήση είτε ειδικού δαχτυλιδιού στη βάση του πηνίου είτε µε τη 
χρήση διακόπτη στο σώµα της ηλεκτροβάνας. Στο πηνίο θα αναγράφεται η χρονολογία 
κατασκευής. 
 
41.3. Γραναζωτός εκτοξευτήρας ¾’’ 
O εκτοξευτήρας θα είναι αυτοανυψούµενος, περιστροφικός, γραναζωτός και υδρολίπαντος και κατά 
την λειτουργία του θα ανυψώνεται τουλάχιστον 10cm (4") από την επιφάνεια του εδάφους. Η 
είσοδος του νερού θα είναι 3/4" θηλυκή. Κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 4 διαφορετικά 
στόµια, 25° , τα οποία µε κατάλληλη επιλογή θα αποδίδουν παροχές Q=0.2- 2.24 m3/hr ,σε πιέσεις 
P=3.0-8.0 Bars, µε ακτίνες διασποράς R=7-15 m. 
Ο εκτοξευτήρας θα είναι ρυθµιζόµενου τόξου διαβροχής 30°-360 και θα διαθέτει εύκολη ρύθµιση 
της περιοχής άρδευσης χάρη στο εσωτερικό σύστηµα επικαλυπτόµενων κλιπς. Επίσης, θα διαθέτει 
βαλβίδα ελέγχου αποστράγγισης και αποσπώµενο φίλτρο για συντήρηση και καθαρισµό και 
αυτόµατο σύστηµα µνήµης τόξου σε περίπτωση παραβίασης. Ύψος: 19cm, πλάτος: 7 cm και βάρος 
340gr. 
 
41.4. Προγραµµατιστής αποµακρυσµένης διαχείρισης “wifi” επεκτάσιµος 8 έως 16 στάσεων 
Ο προγραµµατιστής θα διατίθεται σε βασικό µοντέλο 8 στάσεων µε δυνατότητα προσάρτησης 
πλακέτας επέκτασης άλλων 8 στάσεων. Συνολικά 16 στάσεων συν µια υποδοχή για Αντλία ή Master 
Valve. Θα συνδέεται µε απλή παροχή ρεύµατος 220v , και θα δίνει εντολές σε ηλεκτροβάνες και 
ηλεκτρικές βαλβίδες 24V AC. Θα µπορεί εύκολα να συνδεθεί στο internet µε τη χρήση δικτύου 
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“WIFI”, µε επιλογή του δικτύου και του password. Θα διαθέτει οθόνη πολύχρωµη LCD 4.3’’, θα 
δίνει τη δυνατότητα προγραµµατισµού σε διάφορες γλώσσες και έγχρωµη ένδειξη σε µορφή 
δακτυλίου 3 χρωµάτων που θα υποδηλώνει την κατάσταση του προγραµµατιστή. (πράσινο = όλα 
λειτουργούν σωστά, µπλέ = ποτίζει αυτή τη στιγµή, κόκκινο = σφάλµα άρδευσης ή σύνδεσης). Ο 
προγραµµατιστής θα είναι διαχειρίσιµος από απόσταση µε τη χρήση κινητού ή υπολογιστή, µεσω 
εφαρµογής “app” ή µέσω διαδικτυακής “online” πλατφόρµας. Επίσης, o χειρισµός του 
προγραµµατιστή θα µπορεί να γίνει και χειροκίνητα από την κονσόλα, η οποία θα φέρει δακτύλιο 
χειρισµού από ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς κανένα άλλο πλήκτρο στην επιφάνεια του. Ο 
προγραµµατιστής θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε σελίδες µετεωρολογικού περιεχοµένου στο 
διαδίκτυο και να προσαρµόσει αναλόγως την άρδευση χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. Ο 
προγραµµατιστής θα παραδίδετε µε ειδικό πλαστικό κουτί για εξωτερική τοποθέτηση που θα φέρει 
ανάγλυφη την επωνυµία του προγραµµατιστή στη πρόσοψη του και θα διαθέτει εσωτερική υποδοχή 
για τη παροχή ρεύµατος του προγραµµατιστή. Η κάθε ζώνη θα αρδεύεται µε απολύτως αυτόνοµο 
πρόγραµµα. Επίσης, σε κάθε ζώνη θα δίνεται η επιλογή ρύθµισης του τύπου του εδάφους, των 
φυτών που περιέχει η ζώνη, του τρόπου  άρδευσης, της σκίασης και της κλίσης του εδάφους, ώστε 
ο προγραµµατιστής να µπορεί αυτόµατα να παραµετροποιήσει το πρόγραµµα άρδευσης, σύµφωνα 
µε τις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες της περιοχής. 

41.5. Προγραµµατιστής  µπαταρίας τύπου φρεατίου 4 στάσεων. 
Προγραµµατιστής µπαταρίας τύπου φρεατίου πλήρως αδιάβροχος µε πιστοποίηση ΙΡ67 και NEMA 
4X.  Ο προγραµµατιστής θα λειτουργεί µε µπαταρία 9V και θα περιλαµβάνει 3 προγράµµατα και 
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας µε δυνατότητα έως και 3ων ενάρξεων ηµερησίως. Θα έχει 
επιλογή εποχιακής αυξοµείωσης water budjeting. Θα έχει δυνατότητα λειτουργίας µε ηλιακό πάνελ. 
Η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι -10°C ως 60°C. Θα διαθέτει  οθόνη LCD εξοικονόµησης 
ενέργειας µε ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και πληκτρολόγιο 4 κουµπιών. Το καπάκι της µπαταρίας 
θα βιδώνει µε 4 ανοξείδωτες βίδες ενώ η ελαστική τσιµούχα στο εσωτερικό του θα στεγανοποιεί 
πλήρως τον προγραµµατιστή. 
 
 
41.6. Προγραµµατιστής  µπαταρίας τύπου φρεατίου 2 στάσεων. 
Προγραµµατιστής µπαταρίας τύπου φρεατίου πλήρως αδιάβροχος µε πιστοποίηση ΙΡ67 και NEMA 
4X. Ο προγραµµατιστής θα λειτουργεί µε µπαταρία 9V και θα περιλαµβάνει 3 προγράµµατα και 
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας µε δυνατότητα έως και 3ων ενάρξεων ηµερησίως. Θα έχει 
επιλογή εποχιακής αυξοµείωσης water budjeting. Θα έχει δυνατότητα λειτουργίας µε ηλιακό πάνελ. 
Η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι -10°C ως 60°C. Θα διαθέτει  οθόνη LCD εξοικονόµησης 
ενέργειας µε ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και πληκτρολόγιο 4 κουµπιών. Το καπάκι της µπαταρίας 
θα βιδώνει µε 4 ανοξείδωτες βίδες ενώ η ελαστική τσιµούχα στο εσωτερικό του θα στεγανοποιεί 
πλήρως τον προγραµµατιστή. 
 
41.7. Προγραµµατιστής  µπαταρίας τύπου φρεατίου 1 στάσεων. 
Προγραµµατιστής µπαταρίας τύπου φρεατίου πλήρως αδιάβροχος µε πιστοποίηση ΙΡ67 και NEMA 
4X. Ο προγραµµατιστής θα λειτουργεί µε µπαταρία 9V και θα περιλαµβάνει 3 προγράµµατα και 
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας µε δυνατότητα έως και 3ων ενάρξεων ηµερησίως. Θα έχει 
επιλογή εποχιακής αυξοµείωσης water budjeting. Θα έχει δυνατότητα λειτουργίας µε ηλιακό πάνελ. 
Η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι -10°C ως 60°C. Θα διαθέτει  οθόνη LCD εξοικονόµησης 
ενέργειας µε ένδειξη χαµηλής µπαταρίας και πληκτρολόγιο 4 κουµπιών. Το καπάκι της µπαταρίας 
θα βιδώνει µε 4 ανοξείδωτες βίδες ενώ η ελαστική τσιµούχα στο εσωτερικό του θα στεγανοποιεί 
πλήρως τον προγραµµατιστή. 
 
41.8. Πλαστικό φρεάτιο 14'' παραλληλόγραµµο  
Παραλληλόγραµµο φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση 6 ηλεκτροβανών το οποίο θα είναι 
κατασκευασµένο από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
 
41.9. Πλαστικό φρεάτιο 12'' παραλληλόγραµµο  
Παραλληλόγραµµο φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση 4 ηλεκτροβανών το οποίο θα είναι 
κατασκευασµένο από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
 
41.10. Πλαστικό φρεάτιο 10'' στρογγυλό.  
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Στρογγυλό φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση 2 ηλεκτροβανών το οποίο θα είναι κατασκευασµένο 
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
 
41.11. Στατικός εκτοξευτήρας ακτινωτής διαβροχής. 
Εκτοξευτήρας στατικού τύπου ύψους ανύψωσης 4’’ και εισόδου ½’’ µε ακροφύσια χαµηλής 
παροχής και ακτινωτής διαδροχής, τύπου MP. Τα ακροφύσια θα παράγουν µεγαλύτερο µέγεθος 
σταγόνας από τα συµβατικά ακροφύσια ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση σε συνθήκες ανέµου. 
 
Ο κατασκευαστές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001. Ο συµµετέχοντας θα πρέπει 
επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει σχετικά τεχνικά φυλλάδια και τα δικά του πιστοποιητικά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. 
 
Εργασία εγκατάστασης συστήµατος αυτόµατης άρδευσης µε αυτοανυψούµενους γραναζωτούς 
εκτοξευτήρες, ηλεκτροβάνες, προγραµµατιστών, σταλακτηφόροι σωλήνες, φρεάτια.  
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει κατά τη συµµετοχή του δείγµα 
προγραµµατιστή αποµακρυσµένης διαχείρισης “wifi” βασικού µοντέλου 8 στάσεων µε ειδικό 
πλαστικό κουτί για εξωτερική τοποθέτηση που θα φέρει ανάγλυφη την επωνυµία του 
προγραµµατιστή στη πρόσοψη του και θα διαθέτει εσωτερική υποδοχή για τη παροχή ρεύµατος του 
προγραµµατιστή. 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η αφαίρεση 10εκ χώµατος από την επιφάνεια του εδάφους, ο 
καθαρισµός και ίσιωµα της επιφάνειας και η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών για την 
λειτουργία του συστήµατος, καθώς και όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, η επαναπλήρωση της 
επιφάνειας µε κηπευτικό χώµα εµπλουτισµένο µε εδαφοβελτιωτικά. Επίσης, συµπεριλαµβάνονται οι 
δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και µεταφοράς. 
 

 
Άρθρο 42  
 
Καθαρισµός και αποξήλωση παλαιού εξοπλισµού και αποµάκρυνση αυτού 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Περιλαµβάνεται η προετοιµασία – καθαρισµός των χώρων της εκάστοτε παιδικής χαράς, η 
αποξήλωση, η αποσυναρµολόγηση, η µεταφορά και η αποµάκρυνση του εξοπλισµού παιδικής 
χαράς, του αστικού εξοπλισµού και όλων των διαφόρων άλλων υφιστάµενων υλικών εδάφους (πχ. 
χαλίκι κτλ) που βρίσκονται στο χώρο. Ο εξοπλισµός που θα αποξηλωθεί δε θα επανατοποθετηθεί 
και θα παραδοθεί στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση, η αποσυναρµολόγηση, η µεταφορά και η αποµάκρυνση 
του εξοπλισµού, οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων που 
απαιτούνται, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η µεταφορά τους σε θέσεις απόρριψης ή 
αποθήκευσης. Τα όργανα ή τµήµατα αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις µελλοντικής 
πιστοποίησης αποσυναρµολογούνται µετά προσοχής έτσι ώστε να µπορούν να 
επαναχρησιµοποιηθούν. Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την τήρηση των µέτρων 
ασφαλείας των χώρων στους οποίους θα γίνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των ειδών. 
 
 
Άρθρο 43  
 

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και αποµάκρυνση αυτών 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Αποξήλωση, µεταφορά και αποµάκρυνση παλαιών πλακιδίων, τα οποία δε θα επανατοποθετηθούν 
και θα παραδοθούν στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη.  
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση, η µεταφορά και η αποµάκρυνση των παλαιών δαπέδων 
ασφαλείας, οι δαπάνες των πάσης φύσεως απαιτούµενων εργαλείων, η φόρτωση των 
αποξηλωθέντων και η µεταφορά τους σε θέσεις απόρριψης ή αποθήκευσης.  
 
 
Άρθρο 44  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση σκυροδέµατος παιδικών χαρών  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Εργασίες σκυροδέµατος, οι οποίες απαιτούνται για την ορθή ανακατασκευλη των εκάστοτε 
παιδικών χαρών. ∆ηµιουργία κατάλληλης ράµπας για ΑΜΕΑ στην παιδική χαρά Μικράς Ασίας και 
πάσης φύσεως µικροεργασίες στοκαρισµάτων κτλ.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, η προµήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η 
εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης. 
 
 
Άρθρο 45  
 

Ρείθρο στήριξης περίφραξης 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Εργασίες δηµιουργίας ρείθρου για τη στήριξη της περίφραξης από κατηγορία σκυροδέµατος 
C16/20 ελαφρά οπλισµένο.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, η προµήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές, η 
εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, η προµήθεια και η τοποθέτηση φαλτσογωνίας, καθώς και οι 
απαιτούµενοι ξυλότυποι. 
 
 
Άρθρο 46  
 

Εκσκαφή, προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος µετά εµπλουτισµού 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Χωµατουργικές εργασίες εκσκαφής εδάφους βάθους από 40εκ. έως 90εκ. σε όλη την επιφάνεια και 
δηµιουργία ενιαίας σκάφης. Αποµάκρυνση των υλικών εκσκαφής και όλων των άλλων 
υφιστάµενων υλικών. Επαναπλήρωση και εµπλουτισµό µε κηπευτικό χώµα και κατάλληλα 
εδαφοβελτιωτικά. Το χώµα θα είναι γόνιµο, εύθρυπτο, αµµοαργιλλώδους σύστασης και κατά το 
δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 
5εκ και άλλα ξένα τοξικά υλικά βλαβερά για τη συντήρηση και ανάπτυξη του χλοοτάπητα.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού, οι τυχόν 
πλάγιες µεταφορές που θα απαιτηθούν, καθώς και η προµήθεια και η διάστρωση του χώµατος. 
 
 
Άρθρο 47  
 
Προµήθεια και διάστρωση 3Α 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Προµήθεια, διάστρωση και συµπύκνωση 3Α υλικού.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η διάστρωση, η συµπύκνωση των υλικών και οι τυχόν 
πλάγιες µεταφορές που θα απαιτηθούν. 
 
 
Άρθρο 48  
 
Εργασίες χρωµατισµού τοιχίου παιδικής χαράς 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Εργασίες ανανέωσης χρωµατισµού περιµετρικού τοιχίου παιδικής χαράς µε σκοπό την οπτική 
βελτίωση της παιδικής χαράς.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού. 
 
 
Άρθρο 49  
 
Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικής χαράς από διαπιστευµένο φορέα  
 
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν µαζί 
µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συµπληρωµατικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 

931): ≪όσον αφορά στην πιστοποίηση συµµόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από 

διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 
28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του 
εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 
επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε 

τα ισχύοντα πρότυπα≫. 

 
Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο φάκελο του 
προµηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόµενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου, τόσο για τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες 
πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης 
ελέγχου ή του πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 
 
 
Άρθρο 50  
 
Έλεγχος και πιστοποίηση δαπέδων ασφαλείας από πτώση από διαπιστευµένο φορέα  
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµφωνία των επιφανειών πτώσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, θα πραγµατοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι των 
επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Οι 
έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν µετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης. 
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Αναλυτικότερα: 
1. Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα), θα 
πραγµατοποιηθούν επί τόπου και µε κατάλληλα όργανα δειγµατοληπτικές µετρήσεις αναφορικά µε 
τον έλεγχο του κρίσιµου ύψους πτώσης HIC tests. 
2. Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) θα ελεγχθεί 
δειγµατοληπτικά η κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η εφαρµογή τους στα κατάλληλα βάθη 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους ελέγχους. 
 

 

 

 

 

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

 

Α/Α 

 
Περιγραφή είδους 
(προµήθεια – τοποθέτηση) 

 
Μ/Μ 

 
Ποσότητα 

 
Τιµή Μονάδος 

σε Ευρώ 

Σύνολο 
∆απάνης σε 

Ευρώ 

1 
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων 
παίδων 

τεµ. 1 5.710,00 5.710,00 

 
2 

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων 
νηπίων 

 
τεµ. 

 
1 

 
6.550,00 

 
6.550,00 

 
3 

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 
θέση παίδων + 1 θέση 
νηπίων) 

 
τεµ. 

 
5 

 
6.120,00 

 
30.600,00 

4 Μεταλλική κούνια “φωλιά” τεµ. 1 7.200,00 7.200,00 

5 Σύνθετο οργάνο µε τσουλήθρα τεµ. 2 13.470,00 26.940,00 

6 
Σύνθετου όργανο µε 2 
πύργους, δίχτυ και τσουλήθρα 

τεµ. 1 28.020,00 28.020,00 

 
7 

Σύνθετο όργανο παίδων 2 
πύργων µε δικτύωµα & 2 
τσουλήθρες 

 
τεµ. 

 
1 

 
30.340,00 

 
30.340,00 

8 
Σύνθετο όργανο νηπίων µε 
γέφυρα και τσουλήθρα 

τεµ. 1 15.560,00 15.560,00 

9 
Σύνθετο όργανο µε 
αναρρίχηση και τσουλήθρα 

τεµ. 2 14.640,00 29.280,00 

10 XL πύργος παίδων τεµ. 1 53.930,00 53.930,00 

11 
Χωροδικτύωµα αναρρίχηση- 
αιώρηση 

τεµ. 1 15.920,00 15.920,00 

 
12 

Σύνθετο όργανο αναρρίχησης 
& πολλαπλών δραστηριοτήτων 

 
τεµ. 

 
1 

 
15.260,00 

 
15.260,00 

13 Αυτοκίνητο “pickup” τεµ. 1 20.980,00 20.980,00 

14 Τραµπάλα σε µορφή "φύλλου" τεµ. 4 3.195,00 12.780,00 

15 
Τριπλή τραµπάλα σε µορφή 
"φύλλου" 

τεµ. 1 5.040,00 5.040,00 

16 Τραµπάλα ελατηρίου τεµ. 1 2.420,00 2.420,00 

17 Ελατήριο σε µορφή "αλογάκι" τεµ. 1 2.550,00 2.550,00 

18 Ελατήριο σε µορφή "µηχανάκι" τεµ. 3 1.740,00 5.220,00 

19 Ελατήριο σε µορφή "φεγγάρι" τεµ. 2 1.970,00 3.940,00 

20 ∆ιπλό ελατήριο τεµ. 1 2.790,00 2.790,00 

21 
Ταλαντευόµενος µύλος µε 
ελατήρια 

τεµ. 1 5.420,00 5.420,00 

22 Σπίτι δραστηριοτήτων τεµ. 3 6.180,00 18.540,00 

 
23 

∆ιάτρητο ρολό καουτσούκ για 
δηµιουργία δαπέδου 
ασφαλείας µε κρίσιµο ύψος 
πτώσης άνω των 3µ 

 
τετρ.µ. 

 
1.070 

 
46,30 

 
49.541,00 

 
24 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για 
ύψος πτώσης 1,0µ. σε 
διαφορετικά χρώµατα µε 
σχέδια 

 
τετρ.µ. 

 
230 

 
115,00 

 
26.450,00 
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25 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για 
ύψος πτώσης 1,60µ. σε 
διαφορετικά χρώµατα µε 
σχέδια 

 
τετρ.µ. 

 
667 

 
128,00 

 
85.376,00 

 
26 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για 
ύψος πτώσης 2,35µ. σε 
διαφορετικά χρώµατα µε 
σχέδια 

 
τετρ.µ. 

 
39 

 
137,00 

 
5.343,00 

27 
Καρτέλες σταθεροποίησης 
αδρανών υλικών 

τετρ.µ. 122 40,00 4.880,00 
 

28 
Ποταµίσιο βότσαλο διατοµής 
6-12mm 

τόνος 50 187,50 9.375,00 
 

29 
∆ιαχωριστικό προφίλ από 
HDPE τρ.µ. 40 30,00 1.200,00 

30 
Mεταλλική περίφραξη παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

τρ.µ. 340 119,00 40.460,00 

31 
Mεταλλική πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς ύψους 1,10µ 

τεµ. 7 530,00 3.710,00 

 
32 

∆ιπλή µεταλλική πόρτα 
περίφραξης παιδικής χαράς 
ύψους 1,10µ 

 
τεµ. 

 
1 

 
1.300,00 

 
1.300,00 

33 Πινακίδα τεµ. 8 400,00 3.200,00 

34 
Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε 
σχέδια 

τεµ. 11 1.370,00 15.070,00 

35 
Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε 
σχέδια και τασάκι 

τεµ. 8 1.420,00 11.360,00 

36 
Καθιστικός πάγκος µε σχέδια 
χωρίς πλάτη στήριξης 

τεµ. 16 1.010,00 16.160,00 

37 
Καθιστικός πάγκος µε σχέδια 
και πλάτη στήριξης 

τεµ. 17 1.580,00 26.860,00 

38 
Πέτρινη κρήνη για πόσιµο 
νερό 

τεµ. 5 570,00 2.850,00 

39 Σχάρα δέντρου τεµ. 6 330,00 1.980,00 

40 Φυσικός χλοοτάπητας τετρ.µ. 1.070 11,50 12.305,00 

41 Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο τετρ.µ. 1.265 5,40 6.831,00 

 
42 

Καθαρισµός και αποξήλωση 
παλαιού εξοπλισµού και 
αποµάκρυνση αυτού 

 
τεµ. 

 
70 

 
170,00 

 
11.900,00 

 
43 

Αποξήλωση παλαιών 
πλακιδίων και αποµάκρυνση 
αυτών 

 
τετρ.µ. 

 
96 

 
13,50 

 
1.296,00 

 
44 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
σκυροδέµατος παιδικών χαρών 

 
m3 

 
30 

 
160,00 

 
4.800,00 

45 Ρείθρο στήριξης περίφραξης τρ.µ. 100 37,00 3.700,00 

 
46 

Εκσκαφή, προµήθεια και 
διάστρωση κηπευτικού 
χώµατος µετά εµπλουτισµού 

 
τετρ.µ. 

 
1.070 

 
22,50 

 
24.075,00 

47 Προµήθεια και διάστρωση 3Α m3 12 15,00 180,00 

48 
Εργασίες χρωµατισµού τοιχίου 
παιδικής χαράς 

τετρ.µ. 90 17,00 1.530,00 
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49 

Έλεγχος και πιστοποίηση 
παιδικής χαράς από 
διαπιστευµένο φορέα 

 
τεµ. 

 
7 

 
220,00 

 
1.540,00 

 
50 

Έλεγχος και πιστοποίηση 
δαπέδων ασφαλείας από 
πτώση από διαπιστευµένο 
φορέα 

 
τεµ. 

 
7 

 
330,00 

 
2.310,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 720.572,00 
 ΦΠΑ 24% 172.937,28 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

893.509,28 

 
 

• Οι τιµές των ειδών διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα αγοράς στο εµπόριο και στο διαδίκτυο. 
 

Ηράκλειο,.../..../2018 

 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

Ελέγχθηκε 

Η Προϊστάµενη Τµήµατος 

 

 

 

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –  Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

 
1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστηµα …………………………………………………………………………  

                 Ηµεροµηνία Έκδοσης……………  
 

Προς ∆ήµο Ηρακλείου 

Νοµού Ηρακλείου 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Αγ. Τίτου 1 

71202 Ηράκλειο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αριθµ. ……………………………….. για ευρώ 7.278,51€ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυούµαστε προς εσάς µε την παρούσα, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των 
…………… ευρώ υπέρ του ………………………………….. (*) Α.Φ.Μ. …………………………… ∆ιεύθυνση 
…………………………… για τη συµµετοχή του σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …………./2018 διακήρυξή σας, στο 
διενεργούµενο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό σας για την «Προµήθεια υλικών και εξοπλισµού 7 
παιδικών χαρών του ∆ήµου Ηρακλείου»,  µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 
………/………./2018. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε 
εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαιτήσεως σας µέσα σε πέντε (5) µέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……./……../2019 (**) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2.4.5. της ∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
 

Υπογραφή  
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
(*) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο, σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου  αναγράφεται η πλήρης επωνυµία, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
φυσικών/ νοµικών προσώπων αναγράφεται πλήρης επωνυµία κάθε µέλους. 
(**) Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ ένα µήνα και µία ηµέρα παραπάνω από την ισχύ της 
προσφοράς, δηλ. δέκα µήνες και µία ηµέρα παραπάνω από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
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2.ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστηµα …………………………………………………………………………  

                  Ηµεροµηνία Έκδοσης……………  
 

Προς ∆ήµο Ηρακλείου 

Νοµού Ηρακλείου 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Αγ. Τίτου 1 

71202 Ηράκλειο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αριθµ. ……………………………….. για ευρώ …………………….. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε προς εσάς µε την παρούσα, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των 
…………… ευρώ υπέρ του ………………………………….. (*) Α.Φ.Μ. …………………………… ∆ιεύθυνση 
…………………………… για την καλή εκτέλεση της σύµβασης για την «Προµήθεια υλικών και εξοπλισµού 7 
παιδικών χαρών του ∆ήµου Ηρακλείου», ύστερα από την αρ. πρωτ. ………./…..-……-2018 πρόσκλησή 
σας για υπογραφή σύµβασης και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……………./2018 διακήρυξή του ∆ήµου 
Ηρακλείου, στο διενεργούµενο από το ∆ήµο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την ……./………/2018. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε 
εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαιτήσεως σας µέσα σε πέντε (5) µέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……./……../……….. (**) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Υπογραφή  

                                                                                                                              

 

 

 

 (* Σε περίπτωση φυσικού προσώπου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο, σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου  αναγράφεται η πλήρης επωνυµία, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
φυσικών/ νοµικών προσώπων αναγράφεται πλήρης επωνυµία κάθε µέλους. 

(**)  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) µήνες µεγαλύτερος 
από το συµβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη της σύµβασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 

Για συµβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, 
ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο 
ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 
αποκλείονται ή, µε βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόµενο του αρχείου 
είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο, 
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική 
απάντηση τους. 

 

Το ΕΕΕΣ σε µορφή .pdf είναι αναρτηµένο στα «συνηµµένα αρχεία» στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως παρακάτω: 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

Η αναθέτουσα αρχή: 

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

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

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

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

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

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

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

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

- Θα πρέπει να αναφέρεται και η ΟΜΑ∆Α ή οι ΟΜΑ∆ΕΣ για τις οποίες κατατίθεται η προσφορά 

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

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

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

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

 

Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς: 

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

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

 Αφού ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του έντυπου ΕΕΕΣ οι οικονοµικοί φορείς θα το υποβάλλουν 
σε µορφή .xml και µορφή σε .pdf αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» του µε αριθµό - Α/Α συστήµατος …………… 
διαγωνισµού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr.. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο Σύµβασης  

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
Αγ. Τίτου 1 
71202 Ηράκλειο 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
Τηλ.: 2813-409830  
E mail: pitarokoili-s@heraklion.gr  

 

Αριθ. Πρωτ.  ………………. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

Σήµερα την ……/………./2019 ηµέρα ………………. και ώρα ……..π.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Ηρακλείου 
αφενός µεν o ……………………………………………………………, ενεργώντας εκ µέρους του ∆ήµου Ηρακλείου και 
αφετέρου, ο ……………………………………………………………… µε αρ. αστ. Ταυτότητας ………………………….., ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………………..µε ΑΦΜ ……………………………… ∆.Ο.Υ. …………………………..,  
∆/νση:………………………………., Τ.Κ. ………….., Τηλ. ……………………………, συµφώνησαν και συνοµολόγησαν τα 
ακόλουθα. 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, ενεργώντας βάσει του άρθρου ………………………………………………………: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τευχ. Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Την µε αρ. …/….-….-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσµευση πίστωσης σε βάρος 

του  ΚΑ 64.7135.002 προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 
3. Την µε αρ. ………./2018 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της προµήθειας και καταρτίστηκαν οι όροι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
4. Την µε αρ. ………./2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού και την κατακύρωση της προµήθειας. 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων  (καλούµενο εφεξής "ανάδοχος") την Προµήθεια υλικών και 
εξοπλισµού 7 παιδικών χαρών του ∆ήµου Ηρακλείου έναντι του ποσού των ……………………..€ χωρίς ΦΠΑ 
(…………………………€ µε ΦΠΑ):   
 
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……………………./………-……..-2019  εγγυητική επιστολή της τράπεζας 
………………………., ποσού …………………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας αποτελούν, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
Ν.4412/2016: 
1. η Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισµός). 

2. η αρ. …………./2018  ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 
(Παράρτηµα Ι : Μελέτη, Παράρτηµα ΙΙ: Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών, Παράρτηµα ΙΙΙ 
ΕΕΕΣ, Παράρτηµα IV: Σχέδιο σύµβασης) 

3.    η προσφορά του αναδόχου. 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο 
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια υλικών και εξοπλισµού 7 παιδικών χαρών του 
∆ήµου Ηρακλείου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της 
προσφοράς του αναδόχου. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
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Άρθρο 2 
 Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό των παιδικών χαρών, πλήρως εγκατεστηµένο 
και σε λειτουργία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι της διακήρυξης: Μελέτη, εντός εκατόν 
ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς 
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 
2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
4. Τα απαιτούµενα για την προµήθεια µεταφορικά µέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό για την 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά της και εγκατάστασή της στους χώρους που προβλέπονται από την 
µελέτη, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Άρθρο 3 
Τρόπος πληρωµής 

1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, µετά την τµηµατική παραλαβή των 
υλικών και την παραλαβή των αντίστοιχων τιµολογίων του κάθε τµήµατος που θα παραδίδεται, έως τη 
συνολική παράδοση του συνόλου των ειδών της παρούσας σύµβασης. 

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

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

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

Άρθρο 5 
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον  δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16. 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών 
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της 
ένωσης. 

Άρθρο 6 
Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
2. Ο Ανάδοχος µε το από …… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύµφωνα µε τον 
υπ’ αριθ. …….. όρο της διακήρυξης ενηµέρωσε το ∆ήµο για το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της σύµβασης. 
Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ∆ήµο κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στο ∆ήµο, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της 
σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο κατά την 
ως άνω διαδικασία. 

Άρθρο 7 
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 8 
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 9 
Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
…………/201…. διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
2. Η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν 
σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο ∆ήµος και 
ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
3. Ο ανάδοχος µπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3 (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 10 
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε  µακροσκοπική εξέταση, µετά την οποία συντάσσεται 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής- παραλαβής των υλικών µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών,  
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους 
ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
2. Η παραλαβή των υλικών µε µακροσκοπική εξέταση και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής πραγµατοποιείται  σε χρόνο επτά (7) ηµερών από την παράδοση των υλικών. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την 
σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 11 
Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
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εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12 
Λύση της σύµβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας 
διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
«Προµήθεια υλικών και 
εξοπλισµού 7 παιδικών 
χαρών του ∆ήµου 
Ηρακλείου». 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

 

 
Α/Α 

 
Περιγραφή είδους 
(προµήθεια – τοποθέτηση) 

 
Μ/Μ 

 
Ποσότητα 

 
Τιµή Μονάδος 

σε Ευρώ 

Σύνολο 
∆απάνης σε 

Ευρώ 

1 
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων 
παίδων 

τεµ. 1   

 
2 

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων 
νηπίων 

 
τεµ. 

 
1 

  

 
3 

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων (1 
θέση παίδων + 1 θέση 
νηπίων) 

 
τεµ. 

 
5 

  

4 Μεταλλική κούνια “φωλιά” τεµ. 1   

5 Σύνθετο οργάνο µε τσουλήθρα τεµ. 2   

6 
Σύνθετου όργανο µε 2 
πύργους, δίχτυ και τσουλήθρα 

τεµ. 1   

 
7 

Σύνθετο όργανο παίδων 2 
πύργων µε δικτύωµα & 2 
τσουλήθρες 

 
τεµ. 

 
1 

  

8 
Σύνθετο όργανο νηπίων µε 
γέφυρα και τσουλήθρα 

τεµ. 1   

9 
Σύνθετο όργανο µε 
αναρρίχηση και τσουλήθρα 

τεµ. 2   

10 XL πύργος παίδων τεµ. 1   

11 
Χωροδικτύωµα αναρρίχηση- 
αιώρηση 

τεµ. 1   

 
12 

Σύνθετο όργανο αναρρίχησης 
& πολλαπλών δραστηριοτήτων 

 
τεµ. 

 
1 

  

13 Αυτοκίνητο “pickup” τεµ. 1   

14 Τραµπάλα σε µορφή "φύλλου" τεµ. 4   

15 
Τριπλή τραµπάλα σε µορφή 
"φύλλου" 

τεµ. 1   

16 Τραµπάλα ελατηρίου τεµ. 1   

17 Ελατήριο σε µορφή "αλογάκι" τεµ. 1   

18 Ελατήριο σε µορφή "µηχανάκι" τεµ. 3   

19 Ελατήριο σε µορφή "φεγγάρι" τεµ. 2   

20 ∆ιπλό ελατήριο τεµ. 1   

21 
Ταλαντευόµενος µύλος µε 
ελατήρια 

τεµ. 1   

22 Σπίτι δραστηριοτήτων τεµ. 3   
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23 

∆ιάτρητο ρολό καουτσούκ για 
δηµιουργία δαπέδου 
ασφαλείας µε κρίσιµο ύψος 
πτώσης άνω των 3µ 

 
τετρ.µ. 

 
1.070 

  

 
24 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για 
ύψος πτώσης 1,0µ. σε 
διαφορετικά χρώµατα µε 
σχέδια 

 
τετρ.µ. 

 
230 

  

 
25 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για 
ύψος πτώσης 1,60µ. σε 
διαφορετικά χρώµατα µε 
σχέδια 

 
τετρ.µ. 

 
667 

  

 
26 

Χυτό ελαστικό δάπεδο για 
ύψος πτώσης 2,35µ. σε 
διαφορετικά χρώµατα µε 
σχέδια 

 
τετρ.µ. 

 
39 

  

27 
Καρτέλες σταθεροποίησης 
αδρανών υλικών 

τετρ.µ. 122   
 

28 
Ποταµίσιο βότσαλο διατοµής 
6-12mm 

τόνος 50   
 

29 
∆ιαχωριστικό προφίλ από 
HDPE τρ.µ. 40   

30 
Mεταλλική περίφραξη παιδικής 
χαράς ύψους 1,10µ 

τρ.µ. 340   

31 
Mεταλλική πόρτα περίφραξης 
παιδικής χαράς ύψους 1,10µ 

τεµ. 7   

 
32 

∆ιπλή µεταλλική πόρτα 
περίφραξης παιδικής χαράς 
ύψους 1,10µ 

 
τεµ. 

 
1 

  

33 Πινακίδα τεµ. 8   

34 
Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε 
σχέδια 

τεµ. 11   

35 
Κάδος απορριµµάτων 65Lt µε 
σχέδια και τασάκι 

τεµ. 8   

36 
Καθιστικός πάγκος µε σχέδια 
χωρίς πλάτη στήριξης 

τεµ. 16   

37 
Καθιστικός πάγκος µε σχέδια 
και πλάτη στήριξης 

τεµ. 17   

38 
Πέτρινη κρήνη για πόσιµο 
νερό 

τεµ. 5   

39 Σχάρα δέντρου τεµ. 6   
40 Φυσικός χλοοτάπητας τετρ.µ. 1.070   

41 Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο τετρ.µ. 1.265   

 
42 

Καθαρισµός και αποξήλωση 
παλαιού εξοπλισµού και 
αποµάκρυνση αυτού 

 
τεµ. 

 
70 

  

 
43 

Αποξήλωση παλαιών 
πλακιδίων και αποµάκρυνση 
αυτών 

 
τετρ.µ. 

 
96 

  

 
44 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
σκυροδέµατος παιδικών χαρών 

 
m3 

 
30 

  

45 Ρείθρο στήριξης περίφραξης τρ.µ. 100   
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46 

Εκσκαφή, προµήθεια και 
διάστρωση κηπευτικού 
χώµατος µετά εµπλουτισµού 

 
τετρ.µ. 

 
1.070 

  

47 Προµήθεια και διάστρωση 3Α m3 12   

48 
Εργασίες χρωµατισµού τοιχίου 
παιδικής χαράς 

τετρ.µ. 90   

 
49 

Έλεγχος και πιστοποίηση 
παιδικής χαράς από 
διαπιστευµένο φορέα 

 
τεµ. 

 
7 

  

 
50 

Έλεγχος και πιστοποίηση 
δαπέδων ασφαλείας από 
πτώση από διαπιστευµένο 
φορέα 

 
τεµ. 

 
7 

  

 ΣΥΝΟΛΟ  
 ΦΠΑ 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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