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NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 28/08/2019
Αρ. Πρωτ: 10214

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για
τις παιδικές χαρές του ∆ήµου Πύλης»
συνολικής δαπάνης 273.459,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιοι για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΗΡΩΩΝ 1940 ΑΡ. 1
ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
42032
ΕΛΛΑ∆Α
2434350137/2434350326
2434350150
dpilis@otenet.gr
Λαγού Χριστίνα / Παρασκευά Στυλιανή
https://dimospylis.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Πύλης και ανήκει στους Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και συγκεκριµένα στον υποτοµέα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
Βαθµού (ΟΤΑ Α΄).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες σε
τοπικό επίπεδο.
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πύλης,
https://dimospylis.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 το Π∆Ε Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ») για το ποσό των 213.459,80 € και το
υπόλοιπο ποσό των 60.000,00 € θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την εν
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λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 64-7135.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού
του οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου Πύλης.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την
αναβάθµιση 15 υφιστάµενων παιδικών χαρών του ∆ήµου Πύλης, µε στόχο τη βελτίωση
και αναβάθµιση των χώρων αυτών.
Αναλυτικότερα, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις αφορούν τους κάτωθι χώρους:
1. Παιδική χαρά Πιαλείας. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πιαλείων.
2. Παιδική χαρά Φήκης. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πιαλείων.
3. Παιδική χαρά Λιλή. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Πιαλείων.
4. Παιδική χαρά Φιλύρας. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Πιαλείων.
5. Παιδική χαρά Αγ. Βησσαρίωνα. Πρόκειται για ανάπλαση υφιστάµενης παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Π ύ λ η ς .
6. Παιδική χαρά Ελευθεροχωρίου. Πρόκειται για ανάπλαση υφιστάµενης παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Πιαλείων.
7. Παιδική χαρά Κοτρωνίου. Πρόκειται για
ανάπλαση υφιστάµενης παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Πύλης.
8. Παιδική χαρά Μουριάς. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γόµφων.
9. Παιδική χαρά Λυγαριάς.
Πρόκειται
για
ανάπλαση
υφιστάµενης παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γόµφων.
10. Παιδική χαρά Παλαιοµονάστηρου. Πρόκειται για ανάπλαση υφιστάµενης παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γόµφων.
11. Παιδική χαρά ∆ροσερού. Πρόκειται για
την
ανάπλαση υφιστάµενης παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γόµφων.
12. Παιδική χαρά Ελάτης. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιθήκων
13. Παιδική χαρά Γόµφων. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γόµφων.
14. Παιδική χαρά Πλατείας Γαρδίκιου. Πρόκειται για ανάπλαση υφιστάµενης παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Α ι θ ή κ ω ν .
15. Παιδική χαρά Πηγής. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθµιση
παιδικής χαράς της ∆ηµοτικής Ενότητας Γόµφων.

υφιστάµενης
υφιστάµενης
υφιστάµενης
υφιστάµενης
αναβάθµιση
αναβάθµιση
αναβάθµιση
υφιστάµενης
αναβάθµιση
αναβάθµιση
αναβάθµιση
υφιστάµενης
υφιστάµενης
αναβάθµιση
υφιστάµενης

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 37535200-9 «Εξοπλισµός παιδικής χαράς»,
34928400-2 «Αστικός εξοπλισµός», 37535230-8 «Γύροι για παιδικές χαρές»,
44231000-8 «Έτοιµα πλαίσια περίφραξης», 34991000-0 «Φωτιστικά σώµατα
υπαίθριων χώρων», 39113300-0 «Πάγκοι – καθίσµατα», 44112200-0 «Επενδύσεις
δαπέδων», 34928471-0 «Εξοπλισµός πινακίδων σήµανσης», 37535210-2 «Κούνιες
παιδικής χαράς», 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού
παιδικής χαράς», 34928480-6 «∆οχεία και κάδοι απορριµµάτων», 37535250-4
«Τραµπάλες για παιδικές χαρές», 44114250-9 «Πλάκες από σκυρόδεµα».
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών.
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Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 273.459,80 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 220.532,10 € ΦΠΑ :
52.927,70 €).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την επόµενη της
υπογραφής της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του Ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL157 της 15.6.216) – Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆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,
 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 4 του Π.∆. 118/07 (Α΄150)
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 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. 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.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 του Π.∆. 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.)»,
 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,
 την αρ. 58/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πύλης για την
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων για το έτος 2019,
 την αρ. 77832/27-12-2018 απόφαση ένταξης πράξης στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ»,
 την αρ. 5/2019 µελέτη µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για τις
παιδικές χαρές του ∆ήµου Πύλης», ενδεικτικού προϋπολογισµού 273.459,80€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικής
Υπηρεσίας ∆ήµου Πύλης,
 την αρ. 19REQ004662601 καταχώρηση αιτήµατος στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
 την αρ. 4299/09-04-2019 απόφαση δηµάρχου Πύλης για την έγκριση της δαπάνης
και διάθεσης της πίστωσης στον προϋπολογισµό έτους 2019 ποσού 273.459,80€ σε
βάρος του Κ.Α.: 64-7135.001,
 την αρ. 115/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πύλης µε την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/09/2019 και ώρα
11:00:00
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., µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/08/2019

29/08/2019
Ώρα 07:00:00

23/09/2019
Ώρα 11:00:00

1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 : 76746.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :


Σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες.



Σε µία (1) εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.

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 ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : https://dimospylis.gr/
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος.
Β.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
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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
1.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.

η προκήρυξη σύµβασης

2.

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]

3.

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

4.

η υπ’ αριθµ. 5/2019 µελέτη προµήθειας και τοποθέτησης εξοπλισµού για τις
παιδικές χαρές.

5.

ο ενδεικτικός προϋπολογισµός

6.

τα Παραρτήµατά της

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
πέντε (5) 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.
10

19PROC005482680 2019-08-28
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. 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.
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.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται µόνο στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε άλλη
περίπτωση πρέπει 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
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καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆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 ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα
ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (4.410,64€).
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.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
12

19PROC005482680 2019-08-28
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων προσωρινής
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα
µε τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α΄52), εφόσον απαιτείται. Για τα προηγούµενα
στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στις
κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής
και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το
δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από
την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνµελών 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,
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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.
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.
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
β) 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 τους.
ή/και
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γ) 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. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε
µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά,
µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
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αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα
συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη
συγκεκριµένη διαδικασία.
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 γεγονότος.
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. 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.
2.2.3.6. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 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, 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 ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
∆εν απαιτείται απόδειξη χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
∆εν απαιτείται απόδειξη στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης.
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2.2.7 Πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας
και
πρότυπα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τα:
α) Πρότυπο ΕΝ 1176:2017 ή µεταγενέστερο, ΕΝ1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+Α3:2018
για τους εξοπλισµούς Παιδότοπων,
β) Σύστηµα ISO 9001:2015 για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας,
γ) Σύστηµα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση,
δ) Σύστηµα OHSAS 18001:2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
ε) Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017 για την εγκατάσταση
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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο
από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα
Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, 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
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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 Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται ως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
2.2.9.2
Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά
τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3
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, ισοδύναµου εγγράφου 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 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.
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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 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis).
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισµού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, 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 ή αίτησης συµµετοχής.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καθώς
και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των
µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο
βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές,
αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα
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στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το
πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το
οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης
ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και
ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν
τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν
προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το
ν. 3414/2005».και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αµυντικού Υλικού
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν αντίγραφα των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση
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Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά
τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει
στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

∆ικαιολογητικά

Λόγος αποκλεισµού

Χρόνος έκδοσης

Ποινικό µητρώο

Αµετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις για απάτη,
τροµοκρατία κλπ. (άρθρο 73
§ 1του Ν. 4412/16)

Έως 3 µήνες πριν από την
υποβολή τους

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ

Παραβάσεις εργατικής
νοµοθεσίας (άρθρο 73 § 2γ
του Ν. 4412/16)

Έως 3 µήνες πριν από την
υποβολή τους

Πιστοποιητικά αρµοδίων
φορέων

Πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση
κλπ. (άρθρο 73 § 4β του Ν.
4412/16)

Έως 3 µήνες πριν από την
υποβολή τους
Να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολή τους
Άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, να έχουν εκδοθεί
έως 3 µήνες πριν από την
υποβολή τους

Φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα

Φορολογικές και
ασφαλιστικές οφειλές

Πιστοποιητικά
επιµελητηρίου, µητρώου

Καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας

Έως 30 εργάσιµες ηµέρες
πριν από την υποβολή τους

Αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε
περίπτωση νοµικών
προσώπων

-

Έως 30 εργάσιµες ηµέρες
πριν από την υποβολή τους

Πιστοποιητικά αρµόδιας
αρχής

Ονοµαστικοποίηση των
µετοχών σε περίπτωση
ανώνυµων εταιρειών

Έως 30 εργάσιµες ηµέρες
πριν από την υποβολή τους

Ένορκες βεβαιώσεις

-

Έως 3 µήνες πριν από την
υποβολή τους

-

Σύνταξη µετά την
κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την
υποβολή των
δικαιολογητικών

Υπεύθυνες δηλώσεις
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά: βάσει τιµής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της
∆ιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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.
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2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆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 υπογράφοντα
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:
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.
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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) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ.
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης
(Παράρτηµα ΙΙ).
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.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε τα κεφάλαια “ΑπαιτήσειςΤεχνικές Προδιαγραφές” της αριθµ. 5/2019 Μελέτης ∆ήµου Πύλης (Παράρτηµα Ι) η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆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, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας:
α) 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.
β) Ο κατασκευαστής των οργάνων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001 περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και OHSAS 18001.
Επίσης, ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9001:2015.
Οι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικό
συµµόρφωσης εκδοθέν στο όνοµα του κατασκευαστή από αναγνωρισµένο φορέα
πιστοποίησης, µε το οποίο να αποδεικνύεται η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της
σειράς προτύπων:
- ΕΝ 1176:2017 ή µεταγενέστερο (σχετικά µε την ασφάλεια του εξοπλισµού παιδικών
χαρών και παιδότοπων).
- EN 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018 (σχετικά µε τις
προδιαγραφές των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας).
Τα δάπεδα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:
- Πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO 50001:2011. Επιπλέον,
θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο
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ΕΝ71-3:2013+Α3:2018, ή άλλο ισοδύναµο όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισµού, ακόµα,
θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση δοκιµής, η οποία θα έχει πραγµατοποιηθεί σε
τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύµφωνα µε
το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναµο, όπως ισχύει, από διαπιστευµένο
εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόµησης
αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύµφωνα µε την οποία το υλικό ταξινοµείται
στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκοµίζονται, επί ποινή αποκλεισµού.
- Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιµής, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα
πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο
ισοδύναµο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά µέσο όρο
τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευµένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή
αποκλεισµού.
- Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από Αντίγραφο Φύλλου
Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγµατοποιείται στην επάνω στρώση του
δαπέδου, σχετικά µε την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός
1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των
αναφερόµενων, 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 Υ.Α. 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, ανά διετία,
ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως και
των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο τοποθέτησης των ειδών και ότι αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ακόµη ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι καινούργια,
άριστης κατασκευής, θα διαθέτουν πιστοποίηση και σήµανση ανά είδος όπως ζητείται
ανά άρθρο από την µελέτη 5/2019 που συνοδεύει την παρούσα. Στην προσφερόµενη αξία
των ειδών συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και τοποθέτησης στο χώρο που θα
υποδειχθεί από την υπηρεσία.
δ) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός
ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της µελέτης, είναι καινούργιας
κατασκευής, αχρησιµοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και ανταποκρίνεται στην
χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.
ε) Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των προσφερόµενων οργάνων, θα συνοδεύεται
από λεπτοµερή σχέδια κατόψεων, όψεων µε διαστάσεις του προσφερόµενου είδους,
όπως επίσης και προοπτικές ή αξονοµετρικές απεικονίσεις του.
-

Επίσηµα prospectus/κατάλογοι της κατασκευάστριας εταιρείας που θα
επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόµενου είδους. Σε κάθε
ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου
αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος
που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία
αµφιβολία ως προς την ταυτότητά του προσφερόµενου είδους. Παράβαση του όρου
αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης [τιµή], για το σύνολο του προϋπολογισµού, όπως ορίζεται κατωτέρω και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι της διακήρυξης:
Στον (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 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.
Καθώς η οικονοµική προσφορά έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων υποχρεούται να επισυνάψει
στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, επιπλέον συµπληρωµένο και
ψηφιακά υπογεγραµµένο, το συνηµµένο στο τέλος της παρούσας έντυπο
οικονοµικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) σε µορφή εγγράφου .pdf.
Η τιµή του προς προµήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ 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 ευρώ ή
που καθορίζεται σχέση ευρώ 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.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της 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.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο
φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο
φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, (εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές),
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύµβασης.
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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 του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 27/09/2019 και ώρα 11:00:00, τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
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 οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση των
φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς όλων των
διαγωνιζοµένων για όλα τα στάδια.
γ) Ακολούθως το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών όλων των προσφερόντων. 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.
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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 όλων των προσφερόντων 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 και εκδίδεται µία απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων
των σταδίων.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται
ότι η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την παροχή
εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται
στην κρίση είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών
προσφορών, είτε του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση η
κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην
ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης
ενσωµατώνονται οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια 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
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός δέκα (10) ηµερών από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ηµερών αίτηµα
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προς την επιτροπή διαγωνισµού για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή της
διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της
ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά 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 Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
Τ.Ε.Υ.∆.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι
την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
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 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από 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.
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 αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 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.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π.. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα
µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύµβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ηµέρες 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.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
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προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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.
Το αυτόµατο ανασταλτικό αποτέλεσµα της προσφυγής δεν εφαρµόζεται:
- αν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι.
∆ιαδικασία εξέτασης της προσφυγής:
1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή, µέσω
της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών σε
κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,
προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της
προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016, και (β)
διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης,
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά
κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόµενους τρίτους. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική
αιτιολογία της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης.
2. Σε περίπτωση µη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, η ΑΕΠΠ µπορεί
να συνάγει τεκµήριο οµολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγµατική βάση των
ισχυρισµών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και
αν τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή είναι, κατά την κρίση
της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βάσιµου των προβαλλόµενων
αιτιάσεων.
3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των αναφερόµενων στην
παράγραφο 1 στοιχείων ή η καθυστερηµένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά,
δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, µπορεί, µε
την απόφαση επί της προσφυγής, σταθµίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση
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συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηµατική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το
ποσό της κύρωσης αυτής µπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) µέχρι πεντακόσια (500)
ευρώ, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, και
καταβάλλεται µία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Μνεία της κύρωσης αυτής γίνεται στον ατοµικό φάκελο
του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή µη αποστολής του φακέλου
και των απόψεων της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών της παρ. 7 ορίζεται ο τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της
χρηµατικής κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιµακίου ορίζεται η ηµέρα και η ώρα εξέτασης της
προσφυγής, η οποία δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα
(10) ηµέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα
αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει
παρέµβαση.
5. Το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη
συµµόρφωση της αναθέτουσας αρχής µε την παρ. 1(α). Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα
αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται µε µέριµνα της
ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να ασκήσουν παρέµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.
6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους και αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της, τηρουµένων των ρυθµίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισµού (ΕΚ)
αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου
2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, εκδίδεται «Κανονισµός Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» ενώπιον της ΑΕΠΠ, µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα που
αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και ιδίως την ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία
συµπεριλαµβάνονται οι ειδικότερες προθεσµίες που δεν ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο,
οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισµός και τα καθήκοντα εισηγητών και
γραµµατέα, ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέµατα που αφορούν την άσκηση
των προσφυγών και των παρεµβάσεων, τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων , το
σχηµατισµό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες
διεξαγωγής της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων από αυτήν, και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές.
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
34

19PROC005482680 2019-08-28
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 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της πρέπει
είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4605/2019, 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.
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4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον
είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο,
τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση,
προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός
υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει
δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.

4.5 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 µε τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
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 0,07% 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
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει
τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
Ν. 4412/2016.
∆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, επιβάλλονται, µε
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
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- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 206 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινόµενου 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.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές
συµβάσεων

προσφυγές

κατά

τη

διαδικασία

εκτέλεσης

των

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄
εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου,
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) µηνών όπως
προβλέπει η παρούσα.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια,
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221
Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

και
του
την
και

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή
παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της
αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
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Το αποτέλεσµα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής
µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους: ....
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
αποφαινόµενου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν
µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινόµενου 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 Αναπροσαρµογή τιµής
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή την
χρονική παράταση αυτής.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 5/2019

ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
273.459,80 €
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1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 273.459,80 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%),
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση δεκαπέντε
(15) παιδικών χαρών του Δήμου Πύλης, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των
χώρων αυτών του Δήμου.

Ειδικότερα, στόχος της μελέτης αποτελεί ο ορθός, λειτουργικός ανασχεδιασμός των
παιδικών χαρών, πληρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται από
την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο σκοπό κυρίως τη βέλτιστη σωματική και
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων. Γίνεται διεύρυνση της
ηλικιακής ομάδας των χρηστών της παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι
εφικτό, για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.

Παράλληλα, μέσα σε αυτόν τον αναζωογονημένο αστικό χώρο ικανοποιούνται πλήρως
οι ανάγκες ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και κοινωνικοποίησης ταυτόχρονα για
τα παιδιά αλλά και για τους συνοδούς αυτών.

Μέσω

των

απαραίτητων

ενεργειών

του

Δήμου

για

την

αναβάθμιση

των

υφιστάμενων παιδικών χαρών και την εναρμόνισή τους στα διεθνή πρότυπα ασφαλείας,
δημιουργούνται σύγχρονοι, λειτουργικοί και ασφαλείς χώροι που συμβάλλουν στην
αύξηση επισκεψιμότητας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων
κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τους κάτωθι χώρους:
1. Παιδική χαρά Πιαλείας. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
2. Παιδική χαρά Φήκη . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
3. Παιδική χαρά Λιλή. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
4. Παιδική χαρά Φιλύρα. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
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5. Παιδική χαρά Αγ. Βησσαρίωνα. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Π ύ λ η ς .
6. Παιδική χαρά Ελευθεροχώρι. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων.
7. Παιδική χαρά Κοτρωνίου . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.
8. Παιδική χαρά Μουριάς . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
9. Παιδική χαρά Λυγαριάς. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
10. Παιδική χαρά Παλαιομονάστηρου Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων
11. Παιδική χαρά Δροσερού Πρόκειται για την ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
12. Παιδική χαρά Ελάτης Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων
13. Παιδική χαρά Γόμφων Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων .
14. Παιδική χαρά Πλατείας Γαρδίκιου Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Α ι θ ή κ ω ν .
15. Παιδική χαρά Πηγής Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
Οι προαναφερόμενοι χώροι που αφορούν στις παιδικές χαρές και οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας,
όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2015, ΕΝ1177:2015
& ΕΝ71-3:2013+A3:2018 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών
με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009),
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ 'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

Η ανάγκη αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου Πύλης, οδηγεί στην
προσπάθεια ανάπλασής τους ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και η λειτουργικότητά
τους.
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1.1
Η σημερινή

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

εικόνα που παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές

της προκείμενης μελέτης

δείχνουν την απουσία σχεδιασμού, οράματος ενός ασφαλούς χώρου, που να στηρίζει το
δημιουργικό παιχνίδι και την βιωματική μάθηση.

Στους περισσότερους

χώρους της προτεινόμενης παρέμβασης λειτουργούν παιδικές

χαρές, με παιχνίδια και γενικά εξοπλισμό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφαλείας ή ακόμα και κάποια παιχνίδια που πληρούν τις προδιαγραφές παρουσιάζουν
τέτοιες φθορές που το κόστος συντήρησης τους είναι ασύμφορο .

Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων παιδικών χαρών παρουσιάζει μια εκπληκτική
ομοιομορφία σχετικά με την οργάνωση του κάθε χώρου και τις κατασκευές που τον
απαρτίζουν . Αποτελείται κυρίως

από παιχνίδια

παραδοσιακού τύπου (όπως

τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες), με περιορισμένες δυνατότητες

πρόκλησης

και

ανακάλυψης όσον αφορά στο παιχνίδι, καθώς το ενδιαφέρον των παιδιών εξαντλείται
γρήγορα.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος που μπορεί να παρουσιάζει μία παιδική χαρά με

τον τυποποιημένο εξοπλισμό είναι θέμα καίριο. Αυτή η έλλειψη ποικιλίας
δραστηριοτήτων δηλώνει την απουσία ενδιαφέροντος , την

ανακύκλωση στην ουσία

ενός παρωχημένου μοντέλου παιδικής χαράς, την απουσία μίας ανανεωτικής τάσης
σχεδιασμού, την περιορισμένη αντίληψη για την αναγνώριση της αξίας της παιδικής
χαράς στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι χώροι πρασίνου που υπάρχουν σε κάθε παιδική χαρά

είναι κάποια δέντρα

τοποθετημένα τυχαία, χωρίς να γίνεται καμία πρόβλεψη για την σκίαση των χώρων
καθιστικού και παιχνιδιού, κάτι τελείως απαραίτητο στην χώρα μας και χωρίς να
συνδέεται λειτουργικά με την παιδική χαρά.

Επίσης, είναι ευδιάκριτος σε όλες τις παιδικές χαρές ο μη διαχωρισμός των χώρων σε
ηλικιακές ομάδες, αλλά και η παράβλεψη ηλικιακών ομάδων, όπως των εφήβων, που
συνήθως αγνοούνται ως χρήστες των χώρων αυτών. Συχνά αυτή η ηλικιακή ομάδα
επιλέγει ένα πάρκο – παιδική χαρά ως τόπο συνάντησης. Έτσι, καθώς δεν υπάρχει
μέριμνα για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους συχνά οικειοποιούνται αυθαίρετα το χώρο
που προορίζεται για μικρότερα παιδιά. Γενικά, η μη πρόβλεψη της χρήσης των χώρων
45

19PROC005482680 2019-08-28
της παιδικής χαράς και από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας οδηγεί τα παιδιά αυτά να
κάνουν χρήση του εξοπλισμού που απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.

Στην παρούσα μελέτη έχει γίνει διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας των χρηστών της κάθε
παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι εφικτό, για τη δημιουργία
κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.

Έτσι, προτείνεται η αποξήλωση των παλαιών οργάνων που δεν πληρούν πια τις
προϋποθέσεις πιστοποίησης και η τοποθέτηση νέων σύγχρονων και ασφαλών οργάνων
ποικίλων δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα, η κατασκευή των κατάλληλων
επιφανειών για προστασία από πτώσεις, διαδρόμων προσπέλασης, τοποθέτηση
περίφραξης,

τοποθέτηση

αστικού

εξοπλισμού

(βρύση,

κάδοι

απορριμμάτων,

ενημερωτική πινακίδα εισόδου, καθιστικά, φωτιστικά κτλ). Επίσης προτείνεται η
τοποθέτηση κατάλληλης υπόβασης ασφαλείας για τους ίδιους λόγους.

Οι προαναφερόμενοι χώροι και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και
μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018&ΕΝ71-3:2013+A3:2018και τις
προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/1105-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25-7-2014).

1.2

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ–
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά, στο θέμα της καταλληλότητας των παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται
στην παρούσα μελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας.
Συγκεκριμένα:
 δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για
παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.),
 δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική
ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία
υλικά,
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 δεν 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.).

Η ανάπλαση τους θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την αναβάθμιση της περιοχής
ώστε να αποτελέσουν πόλους έλξης και συνάθροισης όχι μόνο για τους μόνιμους
κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τους νέους που επιστρέφουν από τα μεγάλα
αστικά κέντρα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη νέα οικονομική κατάσταση. Η
ανάπλαση θα αποτελέσει πηγή ζωής, αποδίδοντας στους χώρους

αισθητική

αναβάθμιση και λειτουργικότητα με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων,
σωματικών και πνευματικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών, καθώς επίσης και για τους
επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:
 Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη
νηπίων και ζώνη παιδιών
 Αποξήλωση του ακατάλληλου εξοπλισμού
 Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
 Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των χώρων των
παιδικών χαρών με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να γίνει αντικατάσταση του
υφιστάμενου επικίνδυνου και μη πιστοποιημένου εξοπλισμού, με παιχνίδια ασφαλή και
κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση. Για τον
λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που
περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική
νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:
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 Η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του κάθε χώρου, με
περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα
εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση σε άτομα που δεν έχουν λόγο
παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς
ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.
 Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς
και η θέση των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.
 Η ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για
παιχνίδι και εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.
 Η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού.
 Η τοποθέτηση μικρών κάδων σε διάφορα σημεία του χώρου.
 Ο επαρκής φωτισμός
 Η τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και αστικό εξοπλισμό της κάθε
Παιδικής Χαράς έχουν επιλεγεί ως εξής:

1.3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ

Οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό, ανά παιδική χαρά είναι οι εξής :

1.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ
Π.Χ. ΠΙΑΛΕΙΑΣ

CPV
ΑΡΘΡΟ
2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ.

2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10

44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Τ.Μ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
1
1
20
112
4
1
2
1
53
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ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2.2.17
2.2.19

34928480-6
50870000-4

Τ.Μ

2
1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΗΚΗ

Π.Χ. ΦΗΚΗ

ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.2.8

37535200-9

2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.3
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10

37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
37535250-4
44114250-9
44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ
ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ
ΑΝΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

2.2.17

34928480-6

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2.2.19

50870000-4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΜΧ.

1

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΜΜ

1
1
1
1
1
20
125
4
1
2
1
54

ΤΜΧ

2
1

3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΙΛΗ
Π.Χ. ΛΙΛΗ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9
44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ

1
1
1
1
1
20
112
4
1
2
1
53

2.2.17

34928480-6

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΧ

2

2.2.19

50870000-4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

1
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4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΙΛΥΡΑ
Π.Χ. ΦΙΛΥΡΑ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9
44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
1
1
20
112
4
1
2
1
53
2
1

5.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
Π.Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9
44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
20
112
4
1
2
1
53
2
1

6.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Π.Χ. ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ

1
1
1
1
1
20
50

19PROC005482680 2019-08-28
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

112
4
1
2
1
53
2
1

7.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ
Π.Χ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9
44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
20
112
4
1
2
1
53
2
1

8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥΡΙΑΣ
Π.Χ. ΜΟΥΡΙΑΣ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9
44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
20
112
4
1
2
1
53
2
1
51
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9.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ
Π.Χ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535230-8
34991000-0
44114250-9
44112200-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
1
4
20
120
1
2
1
54
2
1

10.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
Π.Χ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ

CPV

2.2.9

37535200-9

2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14
2.2.15
2.2.18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.

1

37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535230-8
34991000-0
44114250-9
44112200-0
44112200-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
4
20
88
60
1
2
1

2.2.10

44231000-8

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Μ.Μ

60

2.2.17
2.2.19

34928480-6
50870000-4

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΤΜΧ

2
1

52

19PROC005482680 2019-08-28
11. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
Π.Χ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ
CPV
ΑΡΘΡΟ

2.2.7
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.14
2.2.13
2.2.11
2.2.15
2.2.18
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535230-8
34991000-0
44114250-9
44112200-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
1
4
20
120
1
2
1
54
2
1

12.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΛΑΤΗΣ
Π.Χ. ΕΛΑΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ

2.2.9
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.3
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

CPV

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535230-8
34991000-0
44114250-9
44112200-0
44112200-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΜΜ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
1
1
4
20
95
60
1
2
1
50
2
1

53

19PROC005482680 2019-08-28
13.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΟΜΦΩΝ
Π.Χ. ΓΟΜΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ

2.2.9
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.3
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

CPV

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535230-8
34991000-0
44114250-9
44112200-0
44112200-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ AΛΟΓΑΚΙ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
1
1
4
20
95
60
1
2
1
50
2
1

14.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Π.Χ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ

2.2.9
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.16
2.2.13
2.2.11
2.2.12
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

CPV

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535230-8
34991000-0
44114250-9
44112200-0
44112200-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "AΛΟΓΑΚΙΑ"
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50MM
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
1
1
1
1
1
4
20
90
60
1
2
1
60
2
1
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15.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗΓΗΣ
Π.Χ. ΠΗΓΗΣ

CPV
ΑΡΘΡΟ
2.2.8
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.6
2.2.13
2.2.11
2.2.16
2.2.14
2.2.15
2.2.18
2.2.10
2.2.17
2.2.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

37535200-9
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535230-8
44114250-9
44112200-0
34991000-0
34928400-2
39113300-0
34928471-0
44231000-8
34928480-6
50870000-4

1.4

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ
ΤΜΧ
Μ.Μ
ΤΜΧ

1
1
1
1
1
20
116
4
1
2
1
54
2
1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.
Ειδικότερα, Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για το λόγο αυτό,
οι προμηθευτές που συμμετέχουν

στην

εν

λόγω

προμήθεια

θα πρέπει να

προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομά
του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:
 ΕΝ 1176:2017 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και
παιδότοπων).
 EN 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 (σχετικά με τις προδιαγραφές των ελαστικών
δαπέδων ασφαλείας)&ΕΝ71-3:2013+A3:2018
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 περιβαλλοντικής
διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποιητικό για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία OSHAS 18001, της εταιρείας κατασκευής του εξοπλισμού των
παιχνιδιών, των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού.
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 Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας
σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ713:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό
καθώς και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO
50001:2011, επί ποινή αποκλεισμού. Θα πρέπει να συνοδεύονται από
Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2013+A3:2018, ή
άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να
συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε
τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση
σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από
Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με
την οποία το υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και
προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού. Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση
δοκιμής, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα
διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον
10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή
αποκλεισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού,
από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα
πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο
κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την χρήση του υπό προμήθεια εξοπλισμού δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η
υγεία και η ασφάλεια του χρήστη. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομική και ομαδική άθληση.
β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί και να είναι ασφαλή για τους
χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μην υπάρχουν αιχμηρές
εκτεθειμένες ακμές, οι επιφάνειες και οι λαβές να είναι αντιολισθητικές, οι συνδέσεις –
πακτώσεις να είναι κρυφές ή κολλημένες με ειδικά προστατευτικά, κλπ.).
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Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001και 18001
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, ανά
διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά.

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

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις
ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να
συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A.
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική
έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

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

1.6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11
της

υπ’

αριθ.

28492/2009 Υπουργικής

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 και των δαπέδων
ασφαλείας, με τα ισχύοντα πρότυπα.

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού,
πλήρους και ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων
υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και
κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά, , ώστε οι παιδικές
χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της
μελέτης.
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2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΧΡΩΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από PVC, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ή
HDPE. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν
αιχμηρά άκρα.

PVC
Το PVC είναι ειδικά σχεδιασμένο υλικό για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις στον
τομέα της κατασκευής . Είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ φύλλο. Είναι κατάλληλο για
εξωτερική χρήση και διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις βραδυκαυστότητας, που το
καθιστά κατάλληλο για όλους τους δημόσιους χώρους.

Είναι ανθεκτικό στην

υγρασία και στον ήλιο. Χρησιμοποιείται στα διακοσμητικά στοιχεία.

HDPE(HighDensityPolyethylene)
Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι
υλικό που αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και
χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο
εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από
πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την
ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.

Κόντρα πλακέ θαλάσσης
Το ΚΠΘ είναι ένα πάνελ κόντρα πλακέ από σημύδα φινλανδικής προέλευσης βαμμένο
με ειδικά υδατοδιαλυτά βερνίκια κατάλληλα για χρήση σε παιδικές χαρές σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ71-3
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά,
τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του
εξοπλισμού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν είναι
επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις
σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να
έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και
φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν
περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και
τα χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2017’’, να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες
προδιαγραφές.
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Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Απαραίτητη είναι, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων (μαζί με τα
λοιπά δικαιολογητικά) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς
αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να
απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του
προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία
είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων.

Το κάθε δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:
 Τμήμα μεταλλικού υποστυλώματος (κούνιες) 80χ80χ2 mm
 Τμήμα αλυσίδας από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 6mm
 Τμήμα χρωματιστού πάνελ PVC
 Τμήμα HDPE
 Τμήμα ΚΠΘ
 Τμήμα ορθοστάτη σύνθετης ξυλείας 90Χ90mm

Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.

Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν
ανατέθηκε η προμήθεια, γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της
ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης µε μέριμνα και ευθύνη αυτών.

Η επιστροφή των δειγμάτων στον συμβασιούχο προμηθευτή θα γίνει μέσα σε
τριάντα ημέρες από την παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων και την ολοκλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων µε ευθύνη και μέριμνα του ίδιου.

Αποδεικτικό επίσκεψης του χώρου 4 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.Το αποδεικτικό επίσκεψηςθαπεριέχεται απαραίτητα στον
φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς.
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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, τον αριθμό των χρηστών και τα υλικά κατασκευής, ώστε να
εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Διευκρινίσεις
Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των
χώρων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, όπως επίσης και ±5% στις
διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.
Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε
ποσοστό

±2%, 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 προςτον Δήμο.
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των
εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη,
αυτόθα συνεπάγεταικαι την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου
μέσα στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών
να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης

των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον

οικονομικήεπιβάρυνση προς τον Δήμο.
Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη
δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού.
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές
και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Όλα τα παιχνίδια της παιδικής χαράς

θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με

τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2017 και θα φέρουν πιστοποιητικό
συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους
με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα
πιστοποίησης.
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2.2.1 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Απαιτούμενος χώρος

3 074 x 7 000 mm

Πλάτος

1 087 mm

Μήκος

3 074 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1 180 mm

Ύψος

2 090 mm

Ηλικία χρήστη

1,5 έως 3
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Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό.
 Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα που σχηματίζουν δύο (2) μεταλλικά Π.
 Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.
Περιγραφή
Το κύριο πλαίσιο της κούνιας είναι φτιαγμένο από 4 μεταλλικά υποστυλώματα 80χ80χ2 mm με
μήκος 2 082 mm, τα οποία είναι ανά δύο ενωμένα με οριζόντια δοκό ίδιου προφίλ μήκους 920
mm, σχηματίζοντας ένα μεταλλικό Π. Τα δύο μεταλλικά Π συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας
οριζόντιας κοιλοδοκού 60χ60χ5 m με μήκος 2 895 χιλιοστών. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και
σε κατάλληλες θέσεις θα συγκολλούνται κουζινέτα από ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των
καθισμάτων. Τα κουζινέτα θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπροςπίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας από 1,5+ μέχρι 3
ετών, διαστάσεων 410 x 310 x 250 mm. Η αλυσίδα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει διάμετρο
6 mm. Όλα τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και καλύπτονται με καουτσούκ. Τα
διακοσμητικά στοιχεία είναι από ΚΠΘ 19 mm.

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, o
Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. o Σύστημα OHSAS
18001:2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
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Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα μέσω ειδικών
βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.2 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

1 087 mm

Μήκος

3 074 mm

Ύψος

2 090 mm

Απαιτούμενος χώρος

3 074 x 7 000 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1 180 mm

Ηλικία χρήστη

3 έως 12
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Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό.
 Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα που σχηματίζουν δύο (2) μεταλλικά Π.
 Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες.
Περιγραφή
Το κύριο πλαίσιο της κούνιας είναι φτιαγμένο από 4 μεταλλικά υποστυλώματα 80χ80χ2 mm με
μήκος 2 082 mm, τα οποία είναι ανά δύο ενωμένα με οριζόντια δοκό ίδιου προφίλ μήκους 920
mm, σχηματίζοντας ένα μεταλλικό Π. Τα δύο μεταλλικά Π συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας
οριζόντιας κοιλοδοκού 60χ60χ5 m με μήκος 2 895 χιλιοστών. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και
σε κατάλληλες θέσεις θα συγκολλούνται κουζινέτα από ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των
καθισμάτων. Τα κουζινέτα θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπροςπίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας από 3 μέχρι 14 ετών,
διαστάσεων 180 x 450 x 25 mm. Η αλυσίδα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει διάμετρο 6 mm.
Όλα τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και καλύπτονται με καουτσούκ. Τα
διακοσμητικά στοιχεία είναι από ΚΠΘ 19 mm.

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, o Σύστημα ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, o
Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. τo Σύστημα OHSAS
18001:2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
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Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
2.2.3.ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΑΛΟΓΑΚΙ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο
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Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

300 mm

Μήκος

816 mm

Ύψος

773 mm

Απαιτούμενος χώρος

2 216 x 2 816 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

464 mm

Ηλικία χρήστη

1,5+ έως 3

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Ένα (1) άλογο με χειρολαβές και κάθισμα,
 Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HDPE η ΚΠΘ πάχους 15 – 21 mm σε μορφή αλόγου (ή παρόμοιας
μορφής) . Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που
σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 360 mm, διαμέτρου 180 mm και πάχους σπείρας 20 mm,
δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα
αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να
στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το
ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
τo Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση,τo Σύστημα OHSAS
18001:2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
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Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.4.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

446 mm

Μήκος

2 322 mm

Ύψος

715 mm

Απαιτούμενος χώρος

2 389 x 4 322 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

715 mm

Ηλικία χρήστη

Από 3 ετών έως 12

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
 Μία (1) βάση ταλάντωσης.

71

19PROC005482680 2019-08-28
Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης θα είναι κατασκευασμένη από μία σιδηροσωλήνα 60 x 60 x 3 mm με μήκος
2300 mm στις άκρες της οποίας θα τοποθετούνται τα καθίσματα από HDPE πάχους 15 mm. Κάτω
από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την
απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα, για τη στήριξη των χεριών είναι
συγκολλημένα δύο προφίλ 50 x 30 x 2 mm, στην οποία είναι συγκολλημένοι σωλήνες ¾. Τα
χερούλια επενδύονται με πλαστικά μέρη, τα οποία εμποδίζουν την ολίσθηση των χεριών . Το
όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2017.
Η βάση ταλάντευσης του οργάνου που αποτελείται από δύο σιδεροσωλήνες σε μορφή Λ
συνδεδεμένοι μεταξύ τους με δύο σωλήνες διατομής ¾".Στον διπλό άξονα τοποθετούνται
μεταλλικά έδρανα πάχους 3mm πάνω στα όποια θα συνδεθεί η δοκός ταλάντευσης.
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001: 2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
o Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. o Σύστημα OHSAS
18001: 2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176: 2017.
.

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.5 ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Απαιτήσεις ασφαλείας
Διαστάσεις οργάνου
Απαιτούμενος χώρος

2 216 х 3 500 mm

1 500 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

404 mm

762 mm

Ηλικία χρήστη

Από 3 ετών έως 12

Πλάτος

300 mm

Μήκος
Ύψος

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Δύο (2) άλογα με χειρολαβές και κάθισμα,
 Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
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Τεχνική περιγραφή

Το σύστημα απαρτίζεται, από 3 μορφοσωλήνες 40χ20χ2 mm, οι δύο μήκους 1 300 mm και ο ένας
430mm, οι οποίοι συνδέονται με ένα ελατήριο που επιτρέπει την ταλάντωση. Διαμήκους και
ανάμεσα στις δοκούς, προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές ζώου, με φορά προς τον φορέα. Κάθε
μορφή φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής.

Οι μορφές αλόγου ή παρόμοιας μορφής κατασκευάζονται από HDPE ή ΚΠΘ πάχους 15 – 21 mm.
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 360 mm, διαμέτρου 180 mm και πάχους σπείρας 20 mm,
δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα
αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να
στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το
ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176: 2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176: 2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
τo Σύστημα ISO 14001: 2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, το Σύστημα OHSAS
18001: 2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
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 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
2.2.6 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Απαιτήσεις ασφαλείας

Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

1 200 mm

Μήκος

1 200 mm

Ύψος

740 mm

Απαιτούμενος χώρος

5 200 x 5 200 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

398 mm

Ηλικία χρήστη

Από 3 ετών έως 12
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Το όργανο θα αποτελείται από :
 Μία (1) βάση στήριξης
 Έναν (1) αυτοκινούμενο μύλο με καθίσματα
 Έναν (1) άξονα περιστροφής
Περιγραφή
Η βάση αποτελείται από μία μεταλλική πλάκα 500 χ 500 χ 5 mm, στην οποία είναι συγκολλημένος
άξονας Φ70 mm. Σε αυτόν τον άξονα είναι συγκολλημένος μεταλλικός δίσκος Φ200Χ20mm.
Ακριβώς πάνω από αυτόν τον μεταλλικό δίσκο στερεώνεται η πλατφόρμα του μύλου διαστάσεων
Φ700χ6mm που είναι κατασκευασμένη από ΚΠΘ με αντιολισθητική επιφάνεια. Στην πλατφόρμα
προσαρτώνται 4 σιδεροσωλήνες Φ34 х2,5 mm μορφής Λ . Μεταξύ αυτών τον σωλήνων
αγκυρώνονται τα καθίσματα που είναι κατασκευασμένα από ΚΠΘ πάχους 19 mm
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001: 2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
τo Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τo Σύστημα OHSAS
18001: 2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο
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Απαιτήσεις ασφαλείας

Διαστάσεις οργάνου
Πλάτος

3567mm

Απαιτούμενος χώρος

Μήκος

1656mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

Ύψος

2507mm

Ηλικία χρήστη

4656 х 6067 mm
850 mm
1.5+

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Κύρια Δομή
 Πλατφόρμες
 Σκάλα.
 Επιφάνεια ολίσθησης
 αναρρίχηση
 ψυχαγωγικό πάνελ τρίλιζα
 διακοσμητικά στοιχεία
Περιγραφή

Τρόπος εκτέλεσης: Η βασική κατασκευή αποτελείται από 7 μορφοσωλήνες 60 x 60 x 2 mm Η
κατασκευή αποτελείται από δύο ενότητες σε διαφορετικά ύψη. Μεταξύ των πυλώνων
σχηματίζονται 2 πλατφόρμες από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm. H μία πλατφόρμα έχει
ύψος 590 mm. Στην μία στήλη αυτής της πλατφόρμας είναι προσαρτημένο ένα ψυχαγωγικό πάνελ
τρίλιζας. Στις δύο πλευρές τις πλατφόρμας υπάρχει φράχτης από ΚΠΘ-16 mm, η τρίτη πλευρά
που αποτελείται από κουπαστή από ΚΠΘ 16 mm στην οποία υπάρχουν χειρολαβές και σκαλοπάτια
από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 21 mm..
Το άλλο μέρος της εγκατάστασης αποτελείται από τετραγωνική πλατφόρμα σε υψόμετρο 850 mm. .
Η πλατφόρμα αυτή προστατεύεται από σκέπαστρο από ΚΠΘ. Από τη μια πλευρά υπάρχει μια
αναρρίχηση από σχοινιά με εσωτερικό συρματόσχοινο. που στερεώνεται στην πλατφόρμα . Η
αναρρίχηση δίνει πρόσβαση στην

πλατφόρμα που συνδέεται σε μία τσουλήθρα παίδων από

πολυεστέρα. Η επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος 470 mm και μήκος 1900 mm. Ο πολυεστέρας
είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με επαρκή αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι
ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και προεξοχές. Στην
μία πλευρά υπάρχει φράκτης από ΚΠΘ. Σε αυτήν την ενότητα στις άλλους δύο πυλώνες υπάρχουν
προστατευτικές αψίδες από ΚΠΘ.
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Όλοι οι φράχτες, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι θόλοι είναι κατασκευασμένοι από ΚΠΘ 16-21
mm.
Αυτά συνδέονται μέσω διαφορετικών τύπων μεγεθών και μήκους βιδών στην βασική δομή.
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και βάθους 400 mm.
Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον 400 mm κάτω από την
επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της
επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001: 2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
τo Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. o Σύστημα OHSAS
18001: 2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Πλάτος

1800mm

Απαιτούμενος χώρος

4800 х 7190 mm

Μήκος

5190mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

850mm

Ύψος

2650mm

Ηλικία χρήστη

1,5 Έως 12ετών

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Κύρια δομή.
 πλατφόρμες ·
 Σκάλες.
 επιφάνειες ολίσθησης
 μια γέφυρα.
 ψυχαγωγικό πάνελ
 διακοσμητικά στοιχεία,
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Περιγραφή
Η κύρια κατασκευή αποτελείται από 9 μορφοσωλήνες 60 x 60 x 2 mm με διαφορετικά ύψη. Η
κατασκευή αποτελείται από δύο ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα.. Η αριστερή
ενότητα αποτελείται από 4 στήλες με μια πλατφόρμα σε ύψος 590 mm κατασκευασμένη από
υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm.. Στη μία πλευρά υπάρχει ένας φράκτης από ΚΠΘ 19 mm,
και στην άλλη πλευρά υπάρχει τσουλήθρα από πολυεστέρα. Η επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος
470 mm και μήκος 1900 mm. Ο Πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με επαρκή
αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν
αιχμηρές άκρες και προεξοχές.. Στην τρίτη πλευρά υπάρχει μια προσαρμοσμένη σκάλα που
αποτελείται από κουπαστή από ΚΠΘ 16 -21 mm στην οποία υπάρχουν χειρολαβές και σκαλοπάτια
από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm.
Το άλλο μέρος της εγκατάστασης αποτελείται από τετραγωνική πλατφόρμα σε υψόμετρο 850 mm.
Η πλατφόρμα αυτή προστατεύεται από σκέπαστρο από ΚΠΘ. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια
σκάλα αναρρίχησης από σχοινί με εσωτερικό συρματόσχοινο, η οποία είναι προσαρτημένη στην
πλατφόρμα. Η αναρρίχηση δίνει πρόσβαση στην πλατφόρμα η οποία προστατεύεται από σκεπή
κατασκευασμένη από ΚΠΘ και συνδέεται σε μία τσουλήθρα παίδων από πολυεστέρα . Η επιφάνεια
ολίσθησης έχει πλάτος 470 mm και μήκος 1900 mm. Ο πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στις
υπεριώδεις ακτίνες με επαρκή αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές,
καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και προεξοχές.
Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ 12 mm,. Τα κιγκλιδώματα
της γέφυρας είναι κατασκευασμένα από ΚΠΘ 19 mm .
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και βάθους 400 mm.
Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον 400 mm κάτω από την
επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της
επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176: 2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, o
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Σύστημα ISO 14001: 2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείρισητο Σύστημα OHSAS 18001:
2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.


Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176: 2017
θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα

Η όλη κατασκευή
μέσω ειδικών βάσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου

Απαιτήσεις ασφαλείας

Πλάτος

3936mm

Απαιτούμενος χώρος

7436 х 8058 mm

Μήκος

4558mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

1500mm

Ύψος

3307mm

Ηλικία χρήστη

3 έως 12

Το όργανο θα αποτελείται από :
 Κύρια Δομή
 Πλατφόρμες
 Σκάλα
 Επιφάνειες ολίσθησης
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 Αναρρίχηση σκάλα συρματόσχοινου
 ψυχαγωγικό πάνελ τρίλιζα και αριθμητήριο
 διακοσμητικά στοιχεία
Περιγραφή
Η βασική δομή αποτελείται από 10 σωλήνες 60 x 60 x 2 mm με διαφορετικά ύψη. Η κατασκευή
αποτελείται από δύο ενότητες που συνδέονται μεταξύ τους με πλατφόρμες διαφορετικού ύψους.
Μεταξύ των στηλών σχηματίζονται 3 πλατφόρμες σε διαφορετικά ύψη από υψηλής ποιότητας
κόντρα πλακέ 12 mm. Η αριστερή ενότητα αποτελείται από 6 στύλους με μία πλατφόρμα σε ύψος
980 mm. Από τη μία πλευρά υπάρχει φράχτης από ΚΠΘ 19 mm, από την άλλη πλευρά συνδέεται
σε μία τσουλήθρα παίδων από πολυεστέρα .. Η επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος 470 mm και
μήκος 1900 mm. Ο πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με επαρκή αντοχή για
την χρήση από παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές
άκρες και προεξοχές. Στην τρίτη πλευρά υπάρχει μια σκάλα, η οποία είναι κατασκευασμένη από
ΚΠΘ 15 mm σελίδες, τα πατήματα τις σκάλας είναι κατασκευασμένα από ξυλεία σουηδικός πεύκος
ενώ η κουπαστή από 1 " σιδηροσωλήνες για εύκολη επιβίβαση. Η πρόσβαση γίνεται και μέσω μίας
σκάλας αναρρίχησης από σχοινί με εσωτερική επένδυση από συρματόσχοινο Φ16mm. Στις δοκούς
υπάρχουν χειρολαβές έτσι ώστε να βοηθήσουν την αναρρίχηση.

Το άλλο τμήμα της εγκατάστασης αποτελείται από δύο τετραγωνικές πλατφόρμες ύψους 1240 και
1500 mm. Η πλατφόρμα ύψους 1240 mm, έχει πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας του αριστερού
τμήματος με την βοήθεια χειρολαβών που υπάρχουν στους στύλους. Η πλατφόρμα ύψους 1240 mm
καλύπτεται από στέγαστρο ΚΠΘ. Η μία πλευρά προστατεύεται με φράχτη από ΚΠΘ ενώ στην
άλλη υπάρχουν κάγκελα. Ακολουθεί η πλατφόρμα με

ύψος 1500 mm στην οποία είναι

αγκυρωμένη μία τσουλήθρα παίδων από πολυεστέρα . Η επιφάνεια ολίσθησης έχει πλάτος
περίπου 470 mm και μήκος 2500 mm. Ο πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες με
επαρκή αντοχή για την χρήση από παιδιά. Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και
δεν έχουν αιχμηρές άκρες και προεξοχές. Κάτω από το διαφάνεια υπάρχουν δύο δια δραστικά
πάνελ. Υπάρχει ένα αριθμητήριο-άβακας και μια τρίλιζα. Η τρίλιζα κατασκευάζεται από ένα πάνελ
από υλικό PVC 19 mm . Σ 'αυτό υπάρχει οπή στην οποία υπάρχουν 3 τεμάχια μεταλλικών
σωλήνων Φ12 με μήκος 785 χιλιοστά και έχουν τοποθετηθεί 3 κομμάτια με σχήματα Χ και Ο για
το παιχνίδι της τρίλιζας. Ο άβακας κατασκευάζεται πάνελ από υλικό PVC 19 mm. Σ 'αυτό υπάρχει
οπή στην οποία υπάρχουν έχουν τοποθετηθεί σιδηροσωλήνες 3/8 "με μήκος 500 χιλιοστά και στο
κάθε ένα από αυτάε7 κομμάτια από PVC σε σχήμα στρογγυλό.
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Όλοι οι φράχτες, διακοσμητικά στοιχεία, πίνακες ψυχαγωγίας και θόλοι είναι κατασκευασμένοι
από PVC ή από ΚΠΘ. Αυτά συνδέονται μέσω διαφορετικών τύπων μεγεθών και μήκους βιδών
στην βασική δομή.
Οι ολισθήσεις είναι ομαλές, καθαρίζονται εύκολα και δεν έχουν αιχμηρές άκρες και προεξοχές.
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και βάθους 400 mm.
Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον 400 mm κάτω από την
επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της
επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2017.
 Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες
συντήρησης).
 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα :Πρότυπο ΕΝ 1176: 2017/1-6 για
τους Εξοπλισμούς Παιδότοπων, τo Σύστημα ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
τo Σύστημα ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση ,τo Σύστημα OHSAS
18001:2015 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο φυσικό έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα
μέσω ειδικών βάσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια του οργάνου.
 Η πλήρης εγκατάστασή του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμου
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία του οργάνου.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση του οργάνου.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας του οργάνου.
 Η πιστοποίησή του.
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2.2.10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ 2 ΝΕΥΡΑ

Ενδεικτικό σχέδιο

Περιγραφή

Μεταλλικό γαλβάνιζέ πλαίσιο με νευρώσεις πάχους 5χιλ. ηλεκτροστατικά βαμμένο. Το κάθε
πλαίσιο είναι μήκους περίπου 2,5μ. με «μάτι» 5χ20εκ.
Το πλαίσιο εφαρμόζει σε κολώνα 60χ40χιλ. πάχους 15χιλ. με μεταλλικούς συνδέσμους και
προστατευτικά πλαστικά. Η κολώνα στο κάτω μέρος της περιλαμβάνει βάση για την στήριξή της σε
μπετό με τουλάχιστον 2 σημεία-οπές όπου τοποθετούνται στριφώνια
Διαστασιολόγιο
Διάσταση πλέγματος (ΥxΠ) Κόντρες-συνδέσεις καθ’ ύψος
100×250 (τελικό ύψος 1,10 με κολώνα)

2Η περίφραξη θα περιλαμβάνει και πόρτα εισόδου,

συνολικού πλάτους 1,00 μέτρου, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο με την υπόλοιπη περίφραξη. Στις
πόρτες θα τοποθετηθούν μεντεσέδες και σύρτης για το κλείσιμο.
Το μήκος των πλαισίων της περίφραξης είναι ενδεικτικό, η κατασκευή θα προσαρμόζεται στα
μέτρα του χώρου που θα τοποθετηθεί.

Συνδετικά στοιχεία
Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταλλική κατασκευή (βίδες,
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στριφώνια, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε
ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή
ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι
επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν
μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Χρώματα
Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για την
απολαδοποίησή τους, και ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα
ηλεκτροστατική βαφή (σε φούρνο) πούδρα polyester, δύο στρωμάτων, χρώματος RAL .

Το χρώμα θα επιλεχθεί κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία του δήμου.

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια της μεταλλικής περίφραξης , και της πόρτας συμπεριλαμβανομένων όλων των
υλικών και εξαρτημάτων της περίφραξης για την ορθή τοποθέτησή της.
 Η πλήρης τοποθέτηση της περίφραξης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή τοποθέτησή της σε
περίπτωση έδρασής της σε φυσικό έδαφος.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την ορθή τοποθέτησή της σε περίπτωση είτε έδρασης
σε φυσικό έδαφος είτε σε υφιστάμενο τοιχίο ( σενάζ )
 Ο έλεγχος της καταλληλόλητας της περίφραξης.
 Η πιστοποίησή τους.
2.2.11. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 40 mm
Tεχνική περιγραφή
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500x500mm και θα
έχει βάρος 25kg/m2 περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο EPDM κατά την παραγωγή,
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ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς
στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών
πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω
επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη
απορροή των υδάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης
(1300mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης
κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του
προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO
50001:2011, επί ποινή αποκλεισμού.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ713:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να
συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος
δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή
άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να
συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με
την οποία το υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκομίζονται, επί ποινή
αποκλεισμού.
Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα
διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου
Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με
την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία
πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 12cm (η οποία θα
κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης από τον ανάδοχο).
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων και των ειδικών τεμαχίων για την ορθή τοποθέτησή
τους.
 Η πλήρης τοποθέτηση των ελαστικών πλακιδίων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
 Τα μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή τοποθέτησή τους.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 ως επιφάνεια έδρασης των ελαστικών πλακιδίων σύμφωνα
με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των ελαστικών πλακιδίων.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.12. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ50ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 50 mm
Tεχνική περιγραφή
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα
έχει βάρος 34kg/m2 περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο EPDM κατά την παραγωγή,
ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς
στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών
πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω
επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη
απορροή των υδάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης
(1500mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης
κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018&ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του
προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO
50001:2011, επί ποινή αποκλεισμού.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ713:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να
συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος
δαπέδου ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή
άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να
συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με
την οποία το υλικό ταξινομείται στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκομίζονται, επί ποινή
αποκλεισμού.
Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα
διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται,επί ποινή αποκλεισμού,από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου
Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με
την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία
πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 12cm (η οποία θα
κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης από τον ανάδοχο).
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων και των ειδικών τεμαχίων για την ορθή τοποθέτησή
τους.
 Η πλήρης τοποθέτηση των ελαστικών πλακιδίων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
 Τα μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή τοποθέτησή τους.
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 Η βάση από σκυρόδεμα C 16/20 ως επιφάνεια έδρασης των ελαστικών πλακιδίων σύμφωνα
με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των ελαστικών πλακιδίων.
 Η πιστοποίησή τους.
2.2.13. ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Το δάπεδο διαδρόμων θα αποτελείται από

τσιµεντόπλακες διαστάσεων 0,50Χ0,50 επί

ασβεστοτσιµεντοκονίαµατος. Θα επιστρωθούν τσιµεντόπλακες αντιολισθηρές έγχρωμές ή µη,
(ραβδωτές ή ριγωτές ή καλντερίμι ή οποιαδήποτε άλλης µορφής) διαστάσεων 0,40Χ0,40 ή
0,50Χ0,50
Θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 12cm (η οποία θα
κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης από τον ανάδοχο).
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των τσιμεντοπλακών.
 Η πλήρης τοποθέτηση τους με αρμούς πλάτους εώς 5mm,επί υποστρώματος πάχους
2 cm από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 350Kg τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου.
 Τα υλικά και κάθε εργασία για την ορθή τοποθέτησή τους.
 Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 ως επιφάνεια έδρασης των πλακών
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των πλακών
. Η πιστοποίησή τους.

2.2.14 ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος 1090mm
Πλάτος

500mm

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα
διακοσμητικό πάνελ σε σχήμα λουλουδιού.
Ο κεντρικός σωλήνας διατομής περίπου Φ60mm, θα καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα
πάχους περίπου 4mm. Η στερέωση της βρύσης θα γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος, το οποίο
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θα φέρει τέσσερις τρύπες διατομής περίπου Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας, ή
πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.
Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας θα σχηματίζει καμπύλη 90ο και μέσω κωνικού εξαρτήματος
προσαρμογής θα καταλήγει σε φλάντζα διατομής περίπου Φ200mm.
Στην εμπρός πλευρά της φλάντζας θα βιδώνεται το διακοσμητικό πάνελ σχήματος λουλουδιού,
διαστάσεων περίπου 465x500mm.
Ο μηχανισμός της βρύσης θα αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής
και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό θα επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου
που θα βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση του
εμβόλου.
Η παροχή του νερού θα γίνεται μέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος θα διέρχεται μέσα από
τον κεντρικό σωλήνα της κατασκευής.
Στο δάπεδο, εμπρός από την βρύση, στο σημείο ροής, θα υπάρχει σχάρα αποχέτευσης, διαστάσεων
περίπου 420Χ300 mm. Θα κατασκευάζεται από λάμα διαστάσεων περίπου 50Χ5mm γαλβανισμένη
εν θερμώ.
ΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ HPL
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι ανθεκτικό υλικό το οποίο αποτελείται από κυτταρινικές
ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και
θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο
εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή
ακτινοβολία.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το
πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλή
αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι
κλπ.) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των
συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι
βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με πλαστικές τάπες
πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
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ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη πρέπει να
είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως ακίνδυνα για
τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και πρέπει να
δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα πρέπει να συμμορφώνουν τις απαιτήσεις
της σειράς προτύπων ΕΝ 71.

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του
ΕΝ:1176-1:2017 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυροδέματος C
16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου, πρέπει να πακτώνονται στο σκυρόδεμα
της βάσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN
1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για
το σκοπό αυτό, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλόλητα και η συμμόρφωση τους με τις
προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001

και

ISO

14001.Η

εγκατάσταση

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

παραγωγού/κατασκευαστή, και τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια της βρύσης ,συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που την απαρτίζουν.
 Η πλήρης εγκατάστασή της βρύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμης για
χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικρουλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
λειτουργία της βρύσης.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση της βρύσης.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας της βρύσης.
 Η πιστοποίησή της.
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2.2.15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Μήκος: 1700 mm Πλάτος: 635 mm Ύψος: 784 mm Ύψος καθίσματος: 445 mm

Το παγκάκι θα αποτελείται από :
Δύο (2) βάσεις στήριξης,
Οκτώ (8) ξύλινες δοκούς.
Περιγραφή
Το παγκάκι θα στηρίζεται σε δύο βάσεις από σιδηροδοκό 60X25mm λυγισμένο σε σχήμα Γ. Η
κάθε βάση θα εδράζεται σε ένα πόδι σχήματος ανάποδου Τ από σιδηροδοκό. Πάνω στις βάσεις θα
βιδώνονται οκτώ ξύλα, πέντε για κάθισμα και τρία για πλάτη, από δοκό 80X40mm.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την
επιφάνεια.
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Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα:


Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων,



Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,



Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Εργασία.
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των παγκακίων ,συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών από τα οποία
αποτελούνται.
 Η πλήρης εγκατάσταση των παγκακίων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
,έτοιμων για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση των
παγκακίων.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των παγκακίων.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των παγκακίων.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.16 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3M

Ενδεικτική εικόνα

* Χαλύβδινος ιστός γαλβανισμένος εν θερμώ, Φ140 x 2500mm , πάχους 1.9mm
* Φινίρισμα σκόνης πολυεστέρα για αντοχή στη διάβρωση
* Κεφαλή με λευκό ανακλαστήρα ρητίνης, μήκους: 800mm , πλάτους: 600mm
* Ακρυλικό οπάλ κάλυμμα.
* Πηγές φωτισμού: 2 x T5 G5 ντουί, 1 x E27 ντουί
* Συνολικό ύψος ιστού: 3m * Χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής: Γκρι
Εργασία.
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή, και τα
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των φωτιστικών ,συμπεριλαμβανομένου των ιστών ,των κεφαλών ,των
λαμπτήρων καθώς και όλων των μικροϋλικών συνδέσεων και καλωδίων για την πλήρη
εγκατάστασή τους και άρτια λειτουργία τους.
 Η πλήρης εγκατάσταση των φωτιστικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
,έτοιμων για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση και
σύνδεση των φωτιστικών.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των φωτιστικών.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των φωτιστικών.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.17 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου πριν την πάκτωση

Απαιτήσεις ασφαλείας

Πλάτος

370 mm

Απαιτούμενος χώρος

Μήκος

280 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης

Ύψος

733mm

Ηλικία χρήστη

280x370 mm

Ο Κάδος θα αποτελείται από :


Μεταλλική βάση



διακοσμητικά στοιχεία

Περιγραφή
Για τη βάση χρησιμοποιήθηκε κοιλοδοκός

60х60χ2 mm με μήκος 250 mm. Δύο σωλήνες

Φ34Χ2,5mm στερεώνονται με συγκόλληση πάνω στον κοιλοδοκό και αποτελούν στήριγμα για τον
λαμαρινένιο κάδο. Ο κάδος έχει διαστάσεις. Σε όλα τα μπουλόνια υπάρχουν πλαστικά καπάκια
καθώς και το κύριο προφίλ.
Για την θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και βάθους 400 mm..
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Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον 400 mm κάτω από την
επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης τουλάχιστον 200 mm να είναι χαμηλότερα της
επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα:


Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων,



Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,



Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση
Στην τιμή περιλαμβάνεται:

 Η προμήθεια των κάδων ,συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της βάσης ,των
διακοσμητικών στοιχείων και όλων των μικροϋλικών για την πλήρη εγκατάστασή τους.
 Η πλήρης εγκατάσταση των κάδων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμων για
χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση των
κάδων.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των κάδων.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των κάδων.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.18 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Διαστάσεις οργάνου ±5%

Ενδεικτικό σχέδιο

Διαστάσεις οργάνου πριν την πάκτωση
Πλάτος

50 mm

Μήκος

449 mm

Ύψος

1207 mm
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Η πινακίδα θα αποτελείται από :


Μεταλλικό πλαίσιο



Ταμπλό μεταλλικό πίνακα

Περιγραφή
Για τη βάση της πινακίδας χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες Φ76 x 2 mm με μήκος1107 mm περίπου
.Αυτοί οι δύο σωλήνες συνδέονται με τρεις μικρότερους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο
για να στερεωθεί το μεταλλικό ταμπλό με βίδες M6x60 mm.. Σε όλα τα μπουλόνια- βίδες
υπάρχουν πλαστικά καλύμματα .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου. Για την
θεμελίωση ανοίγουμε λάκκους διαστάσεων 400mm, μήκους 400mm και βάθους 400 mm..
Τα στοιχεία στερέωσης του εξοπλισμού να βρίσκονται τουλάχιστον 400 mm κάτω από την
επιφάνεια παιχνιδιού και οι κορυφές της θεμελίωσης τουλάχιστον 200 mm να είναι
χαμηλότερα της επιφάνειας παιχνιδιού (άρθρο 4.2.14 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-2017) .
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα:


Πρότυπο ΕΝ 1176:2017/1-6 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων,



Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,



Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:

 Η προμήθεια των πινακίδων ,συμπεριλαμβανομένου όλων των μεταλλικών στοιχείων που
τις αποτελούν και όλων των μικροϋλικών για την πλήρη εγκατάστασή τους.
 Η πλήρης εγκατάσταση των πινακίδων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ,έτοιμων
για χρήση.
 Οι χωματουργικές εργασίες , μικροϋλικά και κάθε εργασία για την ορθή εγκατάσταση των
πινακίδων.
 Η Βάση από σκυρόδεμα C 16/20 για την πάκτωση των πινακίδων.
 Ο έλεγχος της καταλληλότητας των πινακίδων.
 Η πιστοποίησή τους.
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2.2.19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Έκδοση Πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή βεβαίωσης ελέγχου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του
αναδόχου είναι και η πιστοποίηση συμμόρφωσης όλων των παιδικών χαρών που αναφέρονται στην
παρούσα, η οποία θα πρέπει να γίνει από Διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ Φορέα Ελέγχου και
Πιστοποίησης, βάσει της σειράς των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ1176 και τις απαιτήσεις της Υ.Α.
27934/2014 (Β' 2029) και της Εγκυκλίου 44/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών,
συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β' 931). Επισημαίνεται ότι η
πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο ολόκληρου του χώρου κάθε παιδικής χαράς,
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.

2.2.20 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Θα γίνει αποξήλωση οργάνου παιδικής χαράς, μετά προσοχής, με την συσσώρευση των άχρηστων
υλικών προς φόρτωση και απομάκρυνση από το χώρο. Επανατοποθέτηση του οργάνου θα γίνεται
στην ίδια ή σε άλλη παιδική χαρά όπως αναφέρεται στα σχέδια της μελέτης με την προμήθεια των
υλικών πάκτωσης και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2017 και
ΕΝ1177:2018. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται όλα τα υλικά και εργαλεία που απαιτούνται για το
σκοπό αυτό. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2017
και ΕΝ1177:2018.

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται:
 κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού
παιδικής χαράς και δαπέδων (ανακρουστικές επιφάνειες) και λοιπών υλικών για την
αναβάθμιση 15 υφιστάμενων παιδικών χαρών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην
παρούσα μελέτη,
 κάθε δαπάνη για την αποξήλωση των ακατάλληλων υφιστάμενων οργάνων (μαζί με τις
βάσεις από μπετόν) των παιδικών χαρών, οι εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας πάνω
στην οποία θα τοποθετηθούν τα όργανα της παιδικής χαράς, μαζί με αποκομιδή
πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού
(πέτρες κ.λπ.), στο σκέλος της προετοιμασίας θα περιλαμβάνεται και η καθαίρεση
μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όπου απαιτείται, γενική
ισοπέδωση του χώρου και διαμόρφωσή του για την εγκατάσταση των οργάνων,
 κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι
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αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους, εκτέλεση της προμήθειας.


ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικής χαράς ως προς τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας των σχετικών προτύπων και τις οδηγίες του
κατασκευαστή, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της
μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να
ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.
Καθένας

από

τους

χώρους

παιδικής

χαράς

θα

πρέπει

να

παραδοθεί

με

πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας
ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, ως προς τον εξοπλισμό, τα δάπεδα
ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για
το σκοπό αυτό

ΣYNTAXΘHKE
Πύλη, 6/ 02/ 2019

Στυλιανή Παρασκευά
Πολιτικός.Μηχανικός Τ.Ε..

ΘEΩPHΘHKE
Πύλη,
6/ 02 / 2019
Ο Προϊστάμενος Α.Τ.Τ.Υ
Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc
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EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΔΥΟ
ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ "ΑΛΟΓΑΚΙΑ"
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΑΛΟΓΑΚΙ
ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΒΡΥΣΗ
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

2

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΜΧ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
9

ΜΟΝΑΔΑΣ
1450,00

ΣΥΝΟΛΟ
13050,00

ΤΜΧ.

2

2200,00

4400,00

ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
Τ.Μ.
Τ.Μ.
Τ.Μ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΤΜΧ.
ΜΜ
ΤΜΧ.

4
15
15
15
5
4
15
292,655
1633
240
60
15
30
15
807
30

2600,00
550,00
470,00
240,00
300,00
250,00
450,00
20,00
36,00
45,00
675,00
300,00
105,00
57,00
48,00
45,00

10400,00
8250,00
7050,00
3600,00
1500,00
1000,00
6750,00
5853,10
58788,00
10800,00
40500,00
4500,00
3150,00
855,00
38736,00
1350,00

ΤΜΧ.

15
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣYNTAXΘHKE
Πύλη, 6/ 02/ 2019

ΘEΩPHΘHKE
Πύλη,
6/ 02 / 2019
Ο Προϊστάμενος Α.Τ.Τ.Υ

Στυλιανή Παρασκευά
Πολιτικός.Μηχανικός Τ.Ε..

Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc

220532,10
52927,70
273459,80
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6258]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΗΡΩΩΝ 1940 αρ. 1 – ΠΥΛΗ - 42032]
- Αρµόδιοι για πληροφορίες: [ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΛΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ]
- Τηλέφωνα: [24343-50326, 24343-50137]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [dpilis@otenet.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [https://dimospylis.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ]
CPV: 37535200-9 «Εξοπλισµός παιδικής χαράς», 34928400-2 «Αστικός εξοπλισµός», 37535230-8 «Γύροι για
παιδικές χαρές», 44231000-8 «Έτοιµα πλαίσια περίφραξης», 34991000-0 «Φωτιστικά σώµατα υπαίθριων χώρων»,
39113300-0 «Πάγκοι – καθίσµατα», 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων», 34928471-0 «Εξοπλισµός πινακίδων
σήµανσης», 37535210-2 «Κούνιες παιδικής χαράς», 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού
παιδικής χαράς», 34928480-6 «∆οχεία και κάδοι απορριµµάτων», 37535250-4 «Τραµπάλες για παιδικές χαρές»,
44114250-9 «Πλάκες από σκυρόδεµα».
-

Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [19REQ004662601 & 19REQ004755701]
Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [-]
Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο
σε
περίπτωση
προµήθειας
κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο
προγραµµάτων
προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων
µε
αναπηρία
ή
µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή
κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων
οικονοµικών
φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναµο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει
βεβαίωση
πληρωµής
εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

έκδοσης,

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία [] Ναι [] Όχι
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης β) [……]
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος
ή των [ ]
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί
να υποβάλει προσφορά.

105

19PROC005482680 2019-08-28
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να
εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε
την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας
στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να
συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού
που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxxi:

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxiii

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες
λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις
υποχρεώσεις
του
στους
τοµείς
του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και
εργατικού
δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε)
έχει
υπαχθεί
σε
διαδικασία
πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο
οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας
υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης
συµφερόντωνxxix,
λόγω
της
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούµενης
σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία
της
προηγούµενης
σύµβασης
,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[.........…]

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση
µετοχών
εταιρειών
που
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
αναφέρετε:

ηλεκτρονικά,

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν
τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα
που καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες
για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές
του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογίεςxxxvi
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελµατικών κινδύνων του οικονοµικού φορέα
είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις,
οι
οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

έκδοσης,

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-αναλογία
µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα

έκδοσης,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

έκδοσης,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

έκδοσης,
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων εργασιών
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες δηµόσιους
ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα
µέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα
µέσα µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα
ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα
µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6)
Οι
ακόλουθοι
τίτλοι
σπουδών
και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύµβασης:

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή ποσά
ηµεροµηνί παραλήπτες
ες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]
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8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του
οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό
εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο
τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που
θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα
πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον
αφορά
τα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

118

19PROC005482680 2019-08-28
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά
(ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια
ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε τον
ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα
από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή
και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
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θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ: Ηρώων 1940 1 Πύλη, ΤΚ 42032
Πληρ.: Παρασκευά Στυλιανή
Τηλ.: 24343 - 50326
FAX: 24343 – 50171
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»
Αρ. Μελέτης: 5/2019

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του προµηθευτή
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..
µε έδρα ………………………………… οδός …………………………….. & αριθµός
…………. ΤΚ ………………. Τηλ.: …………………………………………
Fax: ………………………… e-mail: ……………………………………………………

Προς ∆ήµο Πύλης
αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού της προµήθειας που
αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού, καθώς και
των συνθηκών της συγκεκριµένης προµήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω
την εκτέλεση της προµήθειας µε τις ακόλουθες προσφερόµενες τιµές επί των τιµών
του ενδεικτικού προϋπολογισµού:
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α/α

Περιγραφή

Μον.
Μέτρη
σης

1.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΤΜΧ

9

2.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΤΜΧ

2

3.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ∆ΥΟ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΤΜΧ

4

4.

∆ΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΜΧ

15

5.

∆ΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ

ΤΜΧ

15

6.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

ΤΜΧ

15

7.

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ «ΑΛΟΓΑΚΙΑ»

ΤΜΧ

5

8.

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΑΛΟΓΑΚΙ

ΤΜΧ

4

9.

ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

ΤΜΧ

15

10.

∆ΑΠΕ∆Ο ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

Τ.Μ.

292,655

11.

∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ

Τ.Μ.

1.633

12.

∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ

Τ.Μ.

240

12.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΤΜΧ

60

13.

ΒΡΥΣΗ

ΤΜΧ

15

14.

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΤΜΧ

30

15.

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΤΜΧ

15

16.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Μ.Μ.

807

17.

ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΧ

30

Ποσότη
τα

Προσφερόµε
νη Τιµή
Μονάδας σε
€

Σύνολο σε €

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο µε
ΦΠΑ

Προσφερόµενη τιµή συνολικής δαπάνης :
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Αριθµητικώς (€)
:……………………………………………………………………………………………
Ολογράφως
:…………………………………………………………………………………………..ευρώ.
Πύλη …………. / ……………. / 2019
Ο προσφέρων
(σφραγίδα / υπογραφή / όνοµα επώνυµο)
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