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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Λαρισαίων

Ταχυδρομική διεύθυνση Ίωνος Δραγούμη 1

Πόλη Λάρισα

Ταχυδρομικός Κωδικός 412 22 

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL612

Τηλέφωνο +30 2413500327

Φαξ +30 2410250372

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@larissa-dimos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Για τη Διακήρυξη: 
Μαρία Πελέκα
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές: 
Αγλαΐα Ξάνθου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.larissa-dimos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

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.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)    Περαιτέρω πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από την  διαδικτυακή πύλη του Δήμου Λαρισαίων

www.larissa-dimos.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-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 Τοπικό Πρόγραμμα CLLD\LEADER Νομού
Λάρισας  της  Αναπτυξιακής  Εταιρείας  Νομού Λάρισας  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο.Τ.Α.  -
«Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.»,  στο  Μέτρο  19:  «Στήριξη  για  τοπική  ανάπτυξη  μέσω  LEADER»,  Υπομέτρο  19.2:
«Στήριξη  για  την  υλοποίηση  πράξεων  στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  τοπικής  ανάπτυξης  με
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πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο
της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4: «Βασικές
Υπηρεσίες  &  Ανάπλαση  χωριών  σε  αγροτικές  περιοχές»,  Υποδράση  19.2.4.2  «Στήριξη  για  τη
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς
και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά:παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)», του «Προγράμματος
Αγροτικής  Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -  2020». Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει  την με Κ.Α.  :
64.7135.46001  σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2020   του  Δήμου
Λαρισαίων. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του Μέτρου 19: «Στήριξη για
τοπική  ανάπτυξη  μέσω  LEADER»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ.
πρωτ. 4947/23.12.2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και έχει λάβει κωδικούς
ΣΑΕ   2017ΣΕ08210000 και  ΟΠΣΑΑ  0011243847.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.3 Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικής
χαράς,  αστικού  εξοπλισμού  και  δαπέδων  (επιφάνειες  πτώσεις  και  ζώνες  όδευσης),  περίφραξης,
φωτιστικών σωμάτων,  νέων και  επί  υφιστάμενων ιστών,  και  λοιπών υλικών,  που θα πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Υ. Α. με αρ. 28492/11-05-2009 - Β 931, 48165/30-7-
2009 - Β 1690 & 27934/11-7-2014 - Β 2029) και τα ισχύοντα  πρότυπα ασφαλείας της σειράς του
Ευρωπαϊκού  Προτύπου ΕΝ1176  & ΕΝ1177 “Playground Equipment  and  Surfacing”  (ΕΛΟΤ EN1176,
ΕΝ1177) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου, και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά στις εξής παιδικές χαρές του Δήμου Λαρισαίων:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)

1. Παιδική χαρά στην πλατεία επί της οδού Αν. Ρωμυλίας
– Δ.Κ. Κοιλάδας της Δ.Ε. Κοιλάδας

Υφιστάμενη 505,74

2. Παιδική χαρά σε Κ.Χ. επί της οδού Ακροπόλεως – Τ.Κ.
Μάνδρας της Δ.Ε. Κοιλάδας

Υφιστάμενη 356,38

3. Παιδική χαρά στην πλατεία του οικισμού Κουλουρίου –
Δ.Ε. Λαρισαίων

Υφιστάμενη 591,30

ΣΥΝΟΛΟ 1.453,42

       

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»

34928200-0 «Περιφράξεις»

79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
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Ο  Δήμος  αποφάσισε  να  προκηρύξει  την  εν  λόγω  προμήθεια  για  το  σύνολο  των  ειδών  που  την
απαρτίζουν με απώτερο στόχο οι παιδικές χαρές να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία ως
προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και εξοπλισμών. Προκειμένου να
μπορεί να παραληφθεί το σήμα καταλληλότητας μετά την παράδοση της προμήθειας, τα επιμέρους
είδη  της  προκηρυσσόμενης  σύμβασης  αντιμετωπίζονται  πως  συνιστούν  ένα  αδιαίρετο  σύνολο.
Ειδικότερα,  σε  ό,τι  αφορά  τους  εξοπλισμούς  παιδικής  χαράς  και  τις  επιφάνειες  πτώσης  που
υπόκεινται  σε  αυστηρές  ευρωπαϊκές  προδιαγραφές  ασφαλείας,  υποχρεωτικά  πραγματοποιείται
έλεγχος της  εγκατάστασης  τους από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και  πιστοποίησης.  Ο έλεγχος
αυτός  αφορά  τόσο  τους  εξοπλισμούς  παιδικής  χαράς,  όσο  και  τις  επιφάνειες  πτώσης  τους,  ως
αδιαίρετο σύνολο. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των προς προμήθεια
ειδών  πραγματοποιείται  με  πολύ  συγκεκριμένη  χρονική  αλληλουχία.  Ο  ένας  ανάδοχος  είναι  ο
μοναδικός  υπεύθυνος  συντονισμού,  ώστε  να  επιτευχθεί  η  παράλληλη  εκτέλεση  των  επιμέρους
σταδίων της προμήθειας, και κυρίως, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα
ασφάλειας.  Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες,  η επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου
σύμβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό συντονισμό και παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.249,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 109.879,00 €, ΦΠΑ 26.370,96 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 120 ημέρες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Τεχνική Έκθεση /
Τεχνικές  Προδιαγραφές  /  Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός)  δίδεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της  παρούσας
διακήρυξης.

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

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

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

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

 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  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

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

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

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

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 

 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 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
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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.

 της  με  αριθμ.  πρωτ.4947/23.12.2019  (ΑΔΑ:  6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ)  Απόφασης  του  Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας με θέμα  “Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, του
Τοπικού Πρόγραμματος CLLD\LEADER Νομού Λάρισας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. -  «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», στο Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη
για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο  της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης  με πρωτοβουλία
τοπικών  κοινοτήτων»,  Δράση  19.2.4:  «Βασικές  Υπηρεσίες  &  Ανάπλαση  χωριών  σε  αγροτικές
περιοχές», Υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά:παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020»”

 της  σύμβασης  μεταξύ  ΟΤΔ  «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.»  και  δικαιούχου  «Δήμου  Λαρισαίων»  για  την
υλοποίηση  πράξης  στα  πλαίσια  του  Ύπομέτρου  19.2,  του  Μέτρου  19,  Τοπική  Ανάπτυξη  με
Πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων,  (ΤΑΠΤοΚ)  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (Π.Α.Α.)
2014-2020

 της υπ’  αριθμ.  75/2020 Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ:  6Α04ΩΛΞ-Ψ91) με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών 

 της υπ’ αριθμ.  310/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΑ0ΩΛΞ-ΘΤΙ) με την οποία
συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή   Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  της  Προμήθειας   με  τίτλο
«Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας»,

Σελίδα 7





 το υπ. αριθμ. πρωτ. 18897/27-05-2020 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ: 20REQ006784772

 την υπ’αριθμ.  1920/02-06-2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:  ΩΕΩΚΩΛΞ-3ΒΔ) για το
οικονομικό έτος 2020, η οποία καταχωρήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
20REQ006802984.

 το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  3303/30.09.2020  (ΑΔΑ  Ω2ΥΨ7ΛΡ-9ΦΩ)  εγγράφου  της  Ειδικής  Υπηρεσίας
Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα “Προέγκριση διακήρυξης του έργου με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»,
Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο
19.2.4.2 (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011243847)”

 την υπ’αριθμ.    570  /2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα  «Έγκριση διενέργειας,
καθορισμός  του τρόπου εκτέλεσης  και  έγκριση  των όρων Διακήρυξης  και  των Παραρτημάτων
αυτής  για  την  “Αναβάθμιση  Παιδικών  Χαρών  Οικισμού  Κουλουρίου  και  Δημοτικής  Ενότητας
Κοιλάδας”»

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/10/2020 και ώρα 15:00

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 04/11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 1

Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 2. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   http://www.promitheus.gov.gr,  όπου  η  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 93563.

1

Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από
την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε
κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από
τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  

2 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
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Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL):   www.larissa-dimos.gr  στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.►  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

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 τους3 

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.

3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:

1. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….) 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

3. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, 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  υπογεγραμμένο4.  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 περιπτώσεις5:

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.

4 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)

5 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
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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)6.  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
7. 

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  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.8 

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις9

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)10, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται  μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

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

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
6 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

7 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
8 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του

άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
9 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄
10 Πρβλ.   άρθρο  120  Ν.4512/2018  (ΦΕΚ  Α΄  5/17.1.2017),  καθώς  και  άρθρο  15  παρ.1  Ν.4541/2018   (ΦΕΚ  Α΄

93/31.5.2018),
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εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του  οικονομικού  φορέα  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην  περίπτωση  ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   ζ)  τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής προσφορών11, 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 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

δ)  σε  τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου και  έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.12

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή13 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.14  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής15

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή συμμετοχής,
ποσού  2.197,58 ευρώ (δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών). 
11 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
12 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος  I της ΣΔΣ,  καθώς και  τις  λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται  η Ένωση, οι  A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

13 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
14 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
15 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
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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. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201616.

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 αποκλεισμού17 

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

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

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

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

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

16 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171) ) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).

17 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών,  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου18.

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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει κα-
θοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της κατα-
δίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή
την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας
έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.

Αν  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.

Δεν  αποκλείεται  ο  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.19

ή/και

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
18 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.

4497/2017
19 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα

περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας  που  αφορούν την αδήλωτη εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν αθροιστικά  από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ. 20

2.2.3.3 -
2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/201621, 

(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,22 

(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 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει,  με κατάλληλα μέσα ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
20 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
21 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού  φορέα κατά την

έννοια  της  περίπτωσης  θ΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73.  Πρβλ.  άρθρο  18  παρ.  5  του  ν.  4412/2106,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

22 Σχετική δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα περιλαμβάνεται  στο  Τ.Ε.Υ.Δ.  (για τις  συμβάσεις  κάτω των
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (θ)   η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με
αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  του  σχετικού
γεγονότος. 23

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  β΄  της  παρούσας  παραγράφου,  υπό  την
προϋπόθεση  ότι  αποδεδειγμένα  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. 

2.2.3.5. -

2.2.3.6.  Ο οικονομικός φορέας 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 

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2. γ)24 και  2.2.3.4  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω
οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν
ανεπαρκή,  γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση 25.

2.2.3.8. 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. 4412/201626.

2.2.3.9.  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 δραστηριότητας27 

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

23 Πρβλ.  παράγραφο  10  του  άρθρου  73  ν.4412/2016,  η  οποία  προστέθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  9  του  ν.
4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την
απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

24 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
25 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
26 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
27 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν  μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των
τριών  τελευταίων  ετών  (2017-2018-2019)  τουλάχιστον  ίσο  ή  μεγαλύτερο  με  το  100%  του
προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι     109.879,00 Ευρώ.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό
διάστημα, η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017-2018-
2019)  να  έχουν  εκτελέσει  συμβάσεις  προμηθειών  του  συγκεκριμένου  τύπου  (όπως  προμήθειες
εξοπλισμού και δαπέδων παιδικών χαρών, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης περιφράξεις και ιστούς
φωτισμού), ύψους τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο με το 100%  του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ),
ήτοι     109.879,00 Ευρώ.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν τίθεται ως κριτήριο επιλογής κάποιο συγκεκριμένο
πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

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 αυτούς28. 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. Η πώληση των υπό προμήθεια ειδών στον προσφέροντα αν δεν τα κατασκευάζει
ο ίδιος, δε θεωρείται στήριξη σε άλλο φορέα.

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

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 29.

28 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων,
στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης . 

29 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
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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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (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  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)30.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών31

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

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.32

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

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 παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης
στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201633.

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. 5 και 2.2.6 )34.

30 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
(ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 

31       Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52  Α’).
32 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
33 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
34 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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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 2.2.3.435.

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν36.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών37.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του
γνησίου της υπογραφής τους.

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.38

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός

35 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους
λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.

36 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
37 Πρβ.  παράγραφο  12  άρθρου  80  του  ν.4412/2016,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  7,  περ.  α,

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
38 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων
αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται  αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).
Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με
συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας  (Σύμβαση  της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβoλή του39.

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 2.2.3.240 και 2.2.3.441 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του42. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο  προσωρινός
ανάδοχος  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2  α.,  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,
υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων43.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  υποβολή  του44 από  το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού45

39 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.

40 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  εκδίδονται  από  τους  ημεδαπούς  φορείς,  οι  οικονομικοί  φορείς  μεριμνούν  να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα
ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.  4412/2016,  προκειμένου  να  τα  υποβάλουν,  εφόσον  αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22
από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

41 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
42 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’

του ν. 4605/2019.
43 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
44 Πρβλ.  παράγραφο  12  άρθρου  80  του  ν.4412/2016,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  7,  περ.  α,

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
45 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου
81 του ν. 4412/2016.

δ) 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.

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.46

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

Επισημαίνεται  ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη  της  απαίτησης του άρθρου
2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,47

εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  οικονομικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσματα  οικονομικών
καταστάσεων  ή  ισοδύναμα  έγγραφα  της  τελευταίας  τριετίας  (2017,2018,2019),  ανάλογα  με  την
νομική μορφή της  εταιρείας. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων,
πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα Ε3 των αντίστοιχων ετών από όπου προκύπτει ο ετήσιος κύκλος
εργασιών του προσφέροντος.

46 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

47  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του
ν. 4605/2019.
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Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν  τις  συμβάσεις  ή  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  καλής  εκτέλεσης  ή  εμπειρίας  ή
πρωτόκολλα  παραλαβής,  εάν  ο  φορέας  είναι  Δημόσια  Αρχή  και  επίσημα  παραστατικά  έγγραφα
πώλησης (τιμολόγια) εάν ο φορέας είναι ιδιωτικός.

Β.5. -

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του 48.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή του  οικονομικού  φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.

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

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους49 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. 

48  Πρβλ.  παράγραφο  12  άρθρου  80  του  ν.4412/2016,  όπως  αυτή προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  7,  περ.  α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

49 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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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.50

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά
βάσει τιμής51.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα
Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν 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 αυτής52.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα  στον  ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.

50 Πρβλ.  άρθρο 78 παρ.  1/ 80 παρ.  1 ν.  4412/2016.  Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει  από ιδιωτικό
συμφωνητικό  μεταξύ προσφέροντος και  τρίτου,  στις ικανότητες  του οποίου στηρίζεται,  ή  από οποιοδήποτε  άλλο
κατάλληλο μέσο

51 Πρόκειται,  στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής,  όπως είχε επικρατήσει  στο προϊσχύσαν
δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο
βάσει αυτής

52 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
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56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».53

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρί-
ζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφα-
ση 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 Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγρα-
φής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δι-
καιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογρα-
φής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύ-
θυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγ-
μένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγ-
μένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 54

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και  οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.55

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα56, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης
πληροφορίας.

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

53 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι
παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).

54  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.

55 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
56 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017. 
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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  ,  με  την  επιφύλαξη  των  αναφερθέντων  στην  τελευταία
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.57

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 τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του  ν.  2690/1999  ''Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας'',  όπως τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν  επικύρωση  από  δικηγόρο,  καθώς  και  τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης
(Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν58:

α)  Tο  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως  προβλέπεται  στην  παρ.  4  του
άρθρου 79 του ν. 4412/201659, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 

57 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019

58 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016.
59 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις

κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www  .  eaadhsy  .  gr   
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Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το   σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .xml, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 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 ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I  της
Διακήρυξης,  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 II.

Φύλλο συμμόρφωσης δίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και  έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν60.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, αναλυτικά
ως εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία θα δηλώνει:

α)  ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  συνημμένων  παραρτημάτων  της  και
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προμήθειας καθώς και ότι ο τόπος και
ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι
σύμφωνος με τα οριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης.

γ)  ότι  τα  προσφερόμενα  είδη  δεν  έχουν  καμία  απόκλιση  από τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας  διακήρυξης  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),  ή  εφόσον έχουν
αποκλίσεις  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  ρητά,  με  περιγραφή  και  αιτιολόγηση  στο  Φύλλο
Συμμόρφωσης  των  Παραρτημάτων  της  διακήρυξης  προκειμένου  να  αξιολογηθούν  από  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού.

δ) ότι τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-11 πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του
ΦΕΚ  931/Β/2009  (Υ.Α.  28492/2009),  όπως  συμπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε  από  το  ΦΕΚ
2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος
δεσμεύεται  να  τηρήσει  όλα  τα  οριζόμενα.  Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  της
παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, στις οποίες γίνεται αναφορά στο
ανωτέρω άρθρο, ο προσφέρων θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά
τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία.

ε)  τον  κατασκευαστικό  οίκο  και  τη  χώρα  προέλευσης  κατασκευής  των προσφερόμενων  ειδών,
καθώς και το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη εν όλω ή εν μέρει
και τον τόπο εγκατάστασής του (πλήρη Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.).

60 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
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2. Στην περίπτωση  που  ο  προσφέρων  δεν  θα  κατασκευάσει  ο  ίδιος  το  τελικό  προϊόν  των  υπό
προμήθεια  ειδών,  απαιτείται  δήλωση του  κατασκευαστή  του  τελικού  προϊόντος,  ότι  έχει
αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης  στον  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  έγινε  η  αποδοχή.  Στη  δήλωση  αυτή  θα
περιλαμβάνονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και η επωνυμία του Δήμου, καθώς και τα στοιχεία
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου γίνεται η αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας.

3. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης της προμηθεύτριας εταιρείας (δηλαδή του κατασκευαστικού οίκου)
του εξοπλισμού των παιχνιδιών, των δαπέδων και του αστικού εξοπλισμού κατά τα πρότυπα ISO
9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμα. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται  επί ποινή
αποκλεισμού.

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο του υπευθύνου που θα αναλάβει,
βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση
των προσφερόμενων εξοπλισμών,  σχετικά με εγκατάσταση και  τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού
παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού. 

5. Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος IΙΙ της παρούσης.

6. Λεπτομερή  Τεχνική  Περιγραφή για  κάθε  προσφερόμενο  είδος,  σύμφωνα  με  τα  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών με βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Επισημαίνεται ότι, στη Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή των Άρθρων 1-11, 26-29 θα αναγράφονται
κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός οίκος του τελικού προϊόντος.

γ.  Κωδικός  προσφερόμενου  είδους  και  όσον  αφορά  τα  είδη  των  Άρθρων  1-11  και  κωδικός
παραγωγής.

δ. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-11 λεπτομερή σχέδια κατόψεων, όψεων με διαστάσεις
των προσφερόμενων ειδών και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις τους.

7. Για τα προσφερόμενα είδη των  Άρθρων 1-11, 26-29: Επίσημα prospectus/κατάλογοι  ή φύλλα
καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας. Στα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση
του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται  ο κωδικός του προσφερόμενου είδους ή ο
κωδικός παραγωγής του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο,
έτσι  ώστε να μη δημιουργείται  καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερόμενου
είδους.  Παράβαση  του  όρου  αυτού  θεωρείται  ότι  συνεπάγεται  αοριστία  της  προσφοράς  και
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα  κατατιθέμενα  prospectus/κατάλογοι  ή  φύλλα  καταλόγων,  θα  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένα  από  τον  εκδότη  τους  (κατασκευαστή).  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται  από  υπεύθυνη  δήλωση ψηφιακά  υπογεγραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  στην
οποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα  αναγραφόμενα  σε  αυτά  στοιχεία  ταυτίζονται  με  τα  στοιχεία  του
εγχειριδίου (prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων) του κατασκευαστικού οίκου.

8. Για τα προσφερόμενα είδη των  Άρθρων 1-11: Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης  με τις
απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναμο,
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, όπου θα
αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του κάθε εξοπλισμού.

9. Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-11: Δήλωση του κατασκευαστή για ύπαρξη και παροχή
ανταλλακτικών για μία δεκαετία

10.Για  το  προσφερόμενο  είδος  του  Άρθρου 12: Αντίγραφο  έκθεσης  δοκιμών  αναφορικά  με  τον
προσδιορισμό  της  κοκκομετρίας  σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  δοκιμής  ΕΝ  933-1  (Δοκιμές
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προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της κοκκομετρίας –
Κοκκομετρική  ανάλυση  με  κοσκίνιση)  ή  άλλη  ισοδύναμη  μέθοδο,  όπως  επίσης  και  για  τον
προσδιορισμό της απουσίας σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου.

11.Για τα προσφερόμενα είδη των  Άρθρων 1-11, 26-29:  Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας ως
ακολούθως:

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

γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη, 

 5  ετών  έναντι  αστοχίας  υλικού  ή  κατασκευαστικού  ελαττώματος  για  τα  ελατήρια,  τα

πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα

μέρη, 

 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, τα δικτυώματα

και κινητά μέρη.

12. Δείγματα εις διπλούν των κατασκευαστριών εταιρειών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο
6.4 της διακήρυξης.

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
(βάσει τιμής) και προσφορά με τιμή μονάδας.

Η τιμή δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 61

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” ψηφιακά υπογεγραμμένη
τόσο την οικονομική προσφορά του  Συστήματος όσο και το τιμολόγιο προσφοράς του Παράρτημα IV
της παρούσας διακήρυξης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης62.

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

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

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

Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή  που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή63 στο
Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

61 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα
π.χ.  ανθρωποώρες κ.α.

62 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
63 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών64  

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.

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η  αναθέτουσα  αρχή δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον η εκτέλεση της  σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.65

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών66

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,67 

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, 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. 
64 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
65  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
66 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
67 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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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. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών68

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

1. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 04/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ..

2. 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 οργάνου69.

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

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

68 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

69 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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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 προσφορών70.

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

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της
Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες
προσφορές.71  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων72 («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική
Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
των ως άνω σταδίων.73

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

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου74 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 75 από την
κοινοποίηση  της  σχετικής   έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
νομιμοποίησης76 και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2.  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  της διακήρυξης,  καθώς και  για  την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από

70  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
71 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
72 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του
ν.4605/2019.

73  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
74 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
75 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.   
76 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις
του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών77.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

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

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν,  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλει  εντός  της  προθεσμίας  της  παρ.  5.3.1  του
παρόντος,  αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των  δικαιολογητικών  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί  για  την  χορήγηση  των  δικαιολογητικών  από  τις
αρμόδιες αρχές78

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν
το  στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  79  παρ.  5  εδαφ.  α’  του  ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.79

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά80 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.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (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.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές),
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του81. 

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

77  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.

78  Πρβ.  άρθρο  103  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  43  παρ.  12  περ.  β’  του  ν.
4605/2019.

79  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12
περ. β’ του ν. 4605/2019.

80  Πρβ.  άρθρο  103  παρ.  7  του  ν.  4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  43  παρ.  12  περ.  δ’  του  ν.
4605/2019.

81 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.
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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 Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω82 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για τη λήψη απόφασης είτε  για την κατακύρωση της σύμβασης  είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η
αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα,  που  δεν  έχει
αποκλειστεί οριστικά83, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

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
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, πα-
ρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε πε-
ρίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αί-
τησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευ-
ταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος όπως προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφε-
ται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια τουάρθρου 104και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατι-
κού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 84. Η υπεύ-
θυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.

82  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
83 Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.

84 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται  ότι  η  απόφαση  κατακύρωσης  κοινοποιείται  στον  προσωρινό  ανάδοχο:  α)  στην  περίπτωση  που
απαιτείται  υποβολή υπεύθυνης δήλωσης,  μετά  τον  έλεγχο αυτής  και  τη διαπίστωση της  ορθότητάς  της  από την
Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά
την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  και  την  άπρακτη  πάροδο  της
προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής.
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Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες85 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά86. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική 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
αρχής87 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. 

Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης88.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά89 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών90

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκη-
ση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη

85 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
86 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
87 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
88 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
89 Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  362  ν.4412/2016  και  το  άρθρο  19  της  ΥΑ  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

90 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της  ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες  και  διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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της σύμβασης εάν  υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψή-
φιοι.91 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

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

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομι-
κών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση πα-
ρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικα-
σίας92

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της  προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται
έως  και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  συζήτηση  της  προσφυγής  και  κοινοποιείται  αυθημερόν  στον
προσφεύγοντα  μέσω της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε
πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής.93

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.94

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.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 95. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα αρχή,  αν η ΑΕΠΠ κάνει  δεκτή την προδικαστική
προσφυγή.  Με  τα  ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και  όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον έχουν  εκδοθεί  ή
συντελεστεί  αντιστοίχως έως  τη συζήτηση της  αίτησης  αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρω-
σης.

91  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
92 Η  διαδικασία  εξέτασης  της  προδικαστικής  προσφυγής  ορίζεται  στο  άρθρο  367  του  ν.  4412/2016,  όπως  έχει

τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
93  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
94 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
95  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης  επί  της  προδικαστικής προσφυγής96.  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 διαφορετικά97.

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

96  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
97 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.

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. 98

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. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας, που θα καλύπτει τη
διαφορά  μεταξύ  του  ποσού  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλομένης
προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά,
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

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

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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΄.

98 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

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

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες
πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας99.
Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου  2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να
μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους  ως  άνω  λόγους  και  για  τμήμα  ή  τμήματα  της  σύμβασης  που  υπολείπονται  του  ως  άνω
ποσοστού. 

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της100

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, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 και σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής.

4.6 Δικαίωμα 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 

99 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
100  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται  στην παράγραφο 2.2.3.1 και,  ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει  αποκλειστεί  από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

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

β) Με τη χορήγηση έντοκης  προκαταβολής  μέχρι  ποσοστού  50% της  συμβατικής  αξίας  χωρίς
Φ.Π.Α.  ,  με  την  κατάθεση  ισόποσης  εγγύησης  η  οποία  θα  καλύπτει  τη  διαφορά  μεταξύ  του
ποσού  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλόμενης  προκαταβολής,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72§1  περ.  δ  του  ν.  4412/2016  και  την  καταβολή  του
υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου
και  την  εξόφληση  της  υπόλοιπης  συμβατικής  αξίας  με  τον  συνολικό  ΦΠΑ  μετά  την  οριστική
παραλαβή  των  υλικών.  O εν  λόγω  τρόπος  πληρωμής  εφαρμόζεται  και  στην  περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία
λήψεως  μέχρι  την  ημερομηνία  οριστικής  και  ποιοτικής  παραλαβής.  Για  τον  υπολογισμό  του
τόκου  θα λαμβάνεται  υπόψη το  ύψος  του  επιτοκίου  των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο
κατά  0,25  ποσοστιαίες  μονάδες101 το  οποίο  θα  παραμένει  σταθερό  μέχρι  την  εξάντληση  του
ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής102.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016103,
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 Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 104

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016105

101 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της

102 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α. 

103 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017. 
104  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
105 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για

την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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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)106 .

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος107  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επι-
σκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στην παρούσα. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκατα-
βολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας

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 πρόστιμο108 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

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

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστι-
μο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από

106 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.

107 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
108 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων109  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,  δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβα-
τικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτε-
λεί 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, ύστε-
ρα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρ-
θρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλ-
λως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τις  συμβάσεις  που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016110.  Πριν από την άσκηση της
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

109 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
110   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε μέγιστο οριζόμενο διάστημα εκατόν είκοσι
(120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα
εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

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

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

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

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

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

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Με την παράδοση των ειδών των άρθρων 1-11, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια
Υπηρεσία  του  Δήμου  Λαρισαίων  φάκελο  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  5,  παρ.3  του  ΦΕΚ
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014
(Υ.Α. 27934/2014). Επισημαίνεται ότι όλα τα είδη των άρθρων 1-  11   θα συνοδεύονται με εγχειρίδιο με  
αναλυτικά σχέδια συναρμολόγησής και τοποθέτησής τους και εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης από
τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1 ή ισοδύναμο.

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
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αναδόχου  ή  αυτεπάγγελτα  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  208  του  ν.4412/16.  Τα  έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

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

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

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

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 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  αποφαινομένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετέχουν  ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των
υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  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 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  καταθέσει  ως  τμήμα  της  τεχνικής  του  προσφοράς δείγματα  των
προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται παρακάτω
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στη διεύθυνση Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του.

Όλα τα δείγματα θα συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής, το οποίο πρέπει να αναρτηθεί ως τμήμα
της Τεχνικής Προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  (Στοιχεία Παραλήπτη: Δήμος
Λαρισαίων, ΟΤΑ, ΑΦΜ: 997844860, ΔΟΥ Λάρισας). Τα δείγματα θα είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή
συσκευασία με τον τίτλο ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τα στοιχεία του διαγωνισμού, δηλαδή
τον τίτλο της προμήθειας, τον αριθμό της Διακήρυξης, τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί την
προμήθεια, και τα στοιχεία του αποστολέα.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν εις διπλούν αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών,

αναλυτικά ως εξής:

1. Τμήμα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm , μήκους 30cm περίπου

2. Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm, μήκους 30cm περίπου

3. Τμήμα  ορθοστάτη  σύνθετης  πλαστικοποιημένης  ξυλείας  Ø110-160mm  περίπου,  μήκους

30cm 

4. Δείγμα άμμου ποταμού ή χειμάρρου 0,2 - 2 mm ποσότητας 0,010 m3 περίπου

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει  δικαίωμα να απορρίψει  όποια δείγματα δεν είναι  επαρκή για  την

αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η

Επιτροπή  Διαγωνισμού  είναι  ο  μόνος  αρμόδιος  για  την  αποδοχή  των  δειγμάτων.  Η  αξία  των

δειγμάτων  που  κατατίθενται  στην  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  βαρύνει  τους

συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. 

Η  επιστροφή  των  δειγμάτων  γίνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  του  άρθρου  214  του  Ν.

4412/2016

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύ-
ναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευ-
τικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποια-
δήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές δια-
τάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συ-
γκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
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εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υπο-
βάλει ο έκπτωτος (ρητή  υποκατάστασης).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ. Κώδικας : 41222
Τηλέφωνο : 2413500284
E-mail : synerg@larissa-dimos.gr

Λάρισα,    11 - 09 - 2020
Αρ. Πρωτ.:   36135     

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                           Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                           082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                           ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                     Κ.Α. 64.7135.46001

         CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
                  34928200-0 Περιφράξεις
                  79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης        

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ 
& 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

(CPV 43325000-7,  34928200-0, 79132000-8)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η  
( Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η )  
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 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η παρούσα προμήθεια αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος παλιού εξοπλισμού για την

κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης τριών παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων, που βρίσκονται σε

οικισμούς εκτός της πόλης.

Καθώς σκοπός αυτής δεν είναι η ριζική αλλαγή ή η δυναμική αναδιάρθρωση των χώρων των

συγκεκριμένων  παιδικών  χαρών,  αλλά  ο  συμπληρωματικού  τύπου  επαναπροσδιορισμός  τους,  με

γνώμονα τον τρόπο, τον προσανατολισμό και τη συνήθεια που έως τώρα αυτές λειτουργούσαν, οι

παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι τοπικού χαρακτήρα, διατηρώντας και συμπληρώνοντας κατά βάση

την πρότερη μορφολογία των χώρων ως υφιστάμενων παιδικών χαρών.  Συνθήκες που ελήφθησαν

υπόψη είναι  η καθημερινή ανάγκη των χρηστών για ψυχαγωγία και  παιχνίδι,  σε ένα πιο σύγχρονο

πλαίσιο σε σχέση µε τον καιρό που πρωτολειτούργησαν, χωρίς όμως να ανατρέπεται η αρχική διάταξη

και η βασική πρότερη χωροθέτηση.

Στοχεύοντας λοιπόν στην βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας στους υπαίθριους

δημοτικούς χώρους, που προορίζονται για την αναψυχή των παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού,

προβλέπεται  η  προμήθεια,  τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  νέων  οργάνων  παιδικής  χαράς,  αστικού

εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης), περίφραξης, φωτιστικών σωμάτων,

νέων και επί υφιστάμενων ιστών, και λοιπών υλικών, που θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η

κείμενη νομοθεσία (Υ. Α. με αρ. 28492/11-05-2009 - Β 931, 48165/30-7-2009 - Β 1690 & 27934/11-7-

2014 - Β 2029) και τα ισχύοντα  πρότυπα ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 &

ΕΝ1177  “Playground Equipment and Surfacing”  (ΕΛΟΤ  EN1176,  ΕΝ1177)  ή  άλλου  ισοδύναμου

προτύπου, και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 

Ειδικότερα,  η  συγκεκριμένη  προμήθεια  αφορά  στις  εξής  παιδικές  χαρές  του  Δήμου

Λαρισαίων:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΒΑΔΟΝ

(Μ2)

1. Παιδική χαρά στην πλατεία επί της οδού Αν. Ρωμυλίας –

Δ.Κ. Κοιλάδας της Δ.Ε. Κοιλάδας

Υφιστάμενη 505,74

2. Παιδική χαρά σε Κ.Χ. επί της οδού Ακροπόλεως – Τ.Κ.

Μάνδρας της Δ.Ε. Κοιλάδας

Υφιστάμενη 356,38

3. Παιδική χαρά στην πλατεία του οικισμού Κουλουρίου –

Δ.Ε. Λαρισαίων

Υφιστάμενη 591,30

ΣΥΝΟΛΟ 1.453,42

Οι ανωτέρω υφιστάμενες παιδικές χαρές δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την

πιστοποίησή τους,  καθώς παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις τόσο στις  προδιαγραφές ασφάλειας των

παιχνιδιών και του δαπέδου πτώσης όσο και στη γενικότερη λειτουργία τους (πρόσβαση, περίφραξη,

πόσιμο νερό, ενημέρωση κλπ). Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση παρεμβάσεων ώστε

να αποκτήσουν νέα, σύγχρονα παιχνίδια, ανανεωμένο αστικό εξοπλισμό και επιφάνειες ασφαλείας, να
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φέρουν πιστοποιητικό επιθεώρησης, όσον αφορά τα όργανα και την εγκατάστασή τους και να μπορούν

να πιστοποιηθούν και ως προς τη λειτουργία τους. 

Πιο  συγκεκριμένα,  για  κάθε  παιδική  χαρά  τα  απαιτούμενα  προς  προμήθεια  υλικά  και  οι

εξοπλισμοί, φαίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

 Παιδική  χαρά  στην  πλατεία  επί  της  οδού  Αν.  Ρωμυλίας  –  Δ.Κ.  Κοιλάδας  της  Δ.Ε.
Κοιλάδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προμήθεια  σύνθετου  οργάνου  με  δύο  τσουλήθρες  και
δραστηριότητες αναρρίχησης 

τεμ 1

Προμήθεια  μεταλλικής  κούνιας  με  δύο  καθίσματα  νηπίων  και  ένα
κάθισμα ΑμεΑ

τεμ. 1

Προμήθεια μεταλλικής κούνιας με τέσσερα καθίσματα παίδων τεμ. 1
Προμήθεια μεταλλικής γέφυρας ισορροπίας τεμ. 1
Προμήθεια μεταλλικού παιχνιδιού με λειτουργία τραμπαλισμού τεμ. 1
Προμήθεια ξύλινου τετραθέσιου ελατηρίου τεμ. 1
Προμήθεια άμμου ποταμού κοκκομετρίας  0,2-2 mm m3 200,00
Ζώνη όδευσης από κυβόλιθο σκυροδέματος m2 12,00
Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,10 m m 117,00
Προμήθεια κάδου απορριμμάτων τεμ 1
Προμήθεια παγκακίου με πλάτη τεμ 2
Προμήθεια επένδυσης με ξυλεία πεύκης m2 2,00
Προμήθεια μεταλλικής κρήνης τεμ 1
Προμήθεια πινακίδας εισόδου τεμ 1

 Παιδική χαρά σε Κ.Χ. επί της οδού Ακροπόλεως – Τ.Κ. Μάνδρας της Δ.Ε. Κοιλάδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προμήθεια  μεταλλικής  κούνιας  με  δύο  καθίσματα  νηπίων  και  δύο
καθίσματα παίδων τεμ. 1

Προμήθεια μεταλλικής τσουλήθρας μεγάλης τεμ. 1
Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής τραμπάλας τεμ. 2
Προμήθεια ξύλινου τετραθέσιου ελατηρίου τεμ. 1
Προμήθεια άμμου ποταμού κοκκομετρίας  0,2-2 mm m3 100,00
Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισμού m 18,50
Ζώνη όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα m2 15,00
Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,10 m m 118,00
Προμήθεια αμμοχώματος m3 10,00
Προμήθεια κάδου απορριμμάτων τεμ 1
Προμήθεια παγκακίου με πλάτη τεμ 2
Προμήθεια επένδυσης με ξυλεία πεύκης m2 2,00
Προμήθεια μεταλλικής κρήνης τεμ 1
Προμήθεια πινακίδας εισόδου τεμ 1

 Παιδική χαρά στην πλατεία του οικισμού Κουλουρίου – Δ.Ε. Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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Προμήθεια μεταλλικής κούνιας με τέσσερα  καθίσματα παίδων τεμ. 1
Προμήθεια μεταλλικής κούνιας με δύο καθίσματα νηπίων τεμ. 1
Προμήθεια μεταλλικής τσουλήθρας μεγάλης τεμ. 1
Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής τραμπάλας τεμ. 2
Προμήθεια ξύλινου τετραθέσιου ελατηρίου τεμ. 1
Προμήθεια ξύλινου μονοθέσιου ελατηρίου τεμ. 1
Προμήθεια άμμου ποταμού κοκκομετρίας  0,2-2 mm m3 120,00
Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισμού m 111,50
Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,10 m m 110,00
Προμήθεια αμμοχώματος m3 10,00
Προμήθεια κάδου απορριμμάτων τεμ 1
Προμήθεια παγκακίου με πλάτη τεμ 3
Προμήθεια επένδυσης με ξυλεία πεύκης m2 2,00
Προμήθεια μεταλλικής κρήνης τεμ 1
Προμήθεια πινακίδας εισόδου τεμ 1

Γενικότερα,  όλα  τα υλικά που θα  χρησιμοποιηθούν,  θα  είναι  κατασκευασμένα με  βάση τις

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και κάθε άλλο

μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά), όπως ορίζεται στις

προαναφερόμενες  υπουργικές  αποφάσεις  περί  καθορισμού  των  προϋποθέσεων  και  των  τεχνικών

προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων.

Η  προμήθεια,  τοποθέτηση  και  εγκατάσταση  όλων  των  υλικών  και  του  εξοπλισμού  θα

πραγματοποιηθεί σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προμήθεια θα εκτελεστεί στις αντίστοιχες

παιδικές χαρές με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων

στον προϋπολογισμό τιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και

η μεταφορά – εκφόρτωση – συναρμολόγηση των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και όλες εκείνες οι

εργασίες (διαμόρφωση – στερέωση – διάστρωση δαπέδων κτλ) που απαιτούνται για την τοποθέτηση

αυτών κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό.

Σημειώνεται  ότι,  ο  προμηθευτής  μετά  την  έκδοση  του  πιστοποιητικού  συμμόρφωσης

διαπιστευμένου φορέα για κάθε παιδική χαρά, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.,

πρέπει  να  παραδώσει  στην υπηρεσία τον  πλήρη φάκελο αυτών (Αποτύπωση του χώρου  μετά την

εγκατάσταση του εξοπλισμού - και σε ηλεκτρονική μορφή, τεχν. περιγραφές όλων των υλικών και του

εξοπλισμού, φωτογραφική τεκμηρίωση της προμήθειας,  πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οργάνων-

εξοπλισμού αλλά και της παιδικής χαράς συνολικά από διαπιστευμένο φορέα) ώστε να είναι δυνατή και

η ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. Η οριστική παραλαβή

της προμήθειας θα γίνει από την υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας

από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. 

Η  συνολική  δαπάνη  της  προμήθειας  προϋπολογίσθηκε  σε  136.249,96  €,

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  και  θα  καλυφθεί  από  πόρους  του  προγράμματος  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ)  2014-2020  ΜΕΤΡΟ  19:  «ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (CLLD)  –  LEADER»  ΠΑΑ  2014  -2020,  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  19.2:  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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(CLLD/LEADER)»,  ΔΡΑΣΗ  19.2.4:  «ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  &  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΧΩΡΙΩΝ  ΣΕ  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Η προμήθεια θα γίνει  με ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

43325000-7

34928200-0

79132000-8

«Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»

«Περιφράξεις»

«Υπηρεσίες Πιστοποίησης»

Ο Δήμος αποφάσισε να προκηρύξει την εν λόγω προμήθεια για το σύνολο των ειδών που την

απαρτίζουν με απώτερο στόχο οι παιδικές χαρές να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία ως

προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και εξοπλισμών. Προκειμένου να

μπορεί να παραληφθεί το σήμα καταλληλότητας μετά την παράδοση της προμήθειας, τα επιμέρους είδη

της προκηρυσσόμενης σύμβασης αντιμετωπίζονται πως συνιστούν ένα αδιαίρετο σύνολο. Ειδικότερα, σε

ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς και τις επιφάνειες πτώσης που υπόκεινται σε αυστηρές

ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, υποχρεωτικά πραγματοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης τους

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο τους εξοπλισμούς

παιδικής χαράς, όσο και τις επιφάνειες πτώσης τους, ως αδιαίρετο σύνολο. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση

και  εγκατάσταση του συνόλου των προς  προμήθεια ειδών πραγματοποιείται  με πολύ συγκεκριμένη

χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί η

παράλληλη  εκτέλεση  των  επιμέρους  σταδίων  της  προμήθειας,  και  κυρίως,  προκειμένου  να  μην

δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας.  Κάτω απ’  αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και

εμπρόθεσμη  εκτέλεση  αυτού  του  τύπου  σύμβασης  προϋποθέτει  ισχυρό  κεντρικό  συντονισμό  και

παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης. 

Η παρούσα προμήθεια ορίζει διάρκεια σύμβασης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

Τα  χαρακτηριστικά  των  υπό  προμήθεια  ειδών  περιγράφονται  αναλυτικά  στις  Τεχνικές

Προδιαγραφές. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς ως προς τη διαθεσιμότητα του

εξοπλισμού και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα.
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2.   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Προμήθεια πολυλειτουργικής σύνθεσης με
τσουλήθρες και αναρριχήσεις ΤΜΧ 1 8.700,00 8.700,00

2
Προμήθεια  τριθέσιας  μεταλλικής  κούνιας
με δύο καθίσματα νηπίων και ένα κάθισμα
ΑμεΑ

ΤΜΧ 1 1.500,00 1.500,00

3 Προμήθεια  τετραθέσιας  μεταλλικής
κούνιας παιδιών

ΤΜΧ 2 1.150,00 2.300,00

4 Προμήθεια  διθέσιας  μεταλλικής  κούνιας
νηπίων

ΤΜΧ 1 800,00 800,00

5
Προμήθεια  τετραθέσιας  μεταλλικής
κούνιας,  με  δύο  καθίσματα  παιδιών  και
δύο καθίσματα νηπίων

ΤΜΧ 1 1.300,00 1.300,00

6
Προμήθεια  μεταλλικής  τσουλήθρας  με
πύργο ΤΜΧ 2 2.000,00 4.000,00

7 Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής τραμπάλας ΤΜΧ 4 200,00 800,00

8 Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής τραμπάλας
ορθίων ΤΜΧ 1 2.100,00 2.100,00

9 Προμήθεια  μεταλλικής  γέφυρας
αναρρίχησης-ισορροπίας ΤΜΧ 1 840,00 840,00

10 Προμήθεια  τετραθέσιου  ελατηρίου  με
σχήμα λουλουδιού ή ισοδύναμο ΤΜΧ 3 650,00 1.950,00

11 Προμήθεια μονοθέσιου ελατηρίου μορφής
ζώου ή ισοδύναμο ΤΜΧ 1 550,00 550,00

12 Προμήθεια  άμμου  ποταμού  ή  χειμάρρου
κοκκομετρίας  0,2-2 mm ΤΜΧ 1 11.340,00 11.340,00

13 Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισμού ΤΜΧ 1 4.810,00 4.810,00

14 Ζώνη όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα ΤΜΧ 1 360,00 360,00

15
Ζώνη  όδευσης  από  κυβόλιθο
σκυροδέματος ΤΜΧ 1 348,00 348,00

16 Προμήθεια αμμοχώματος ΤΜΧ 1 360,00 360,00

17 Προμήθεια παγκακίου με πλάτη TMX 7 220,00 1.540,00

18 Προμήθεια επένδυσης με ξυλεία πεύκης ΤΜΧ 1 270,00 270,00

19 Προμήθεια μεταλλικής κρήνης ΤΜΧ 3 350,00 1.050,00

20 Προμήθεια  κάδου απορριμμάτων ΤΜΧ 3 300,00 900,00

21 Προμήθεια πινακίδας εισόδου ΤΜΧ 3 350,00 1.050,00

22 Αποξηλώσεις ΤΜΧ 1 9.431,00 9.431,00

23
Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από
διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου  και
πιστοποίησης

ΤΜΧ 3 150,00 450,00
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24
Πρόσθετοι  έλεγχοι  επιφανειών  πτώσης
από  διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου  και
πιστοποίησης από φυσικά υλικά

TMX 1 150,00 150,00

25 Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους
1,10 m          

ΤΜΧ 1 37.950,00 37.950,00

26 Προμήθεια φωτιστικού σώματος  LED επί
κορυφής υφιστάμενου ιστού TMX 12 520,00 6.240,00

27

Προμήθεια  φωτιστικού  σώματος
προβολέα,  ασύμμετρης  δέσμης  με
φωτεινές  πηγές  διόδων  φωτοεκπομπής
(LED) ισχύος έως 300W

TMX 1 530,00 530,00

28 Προμήθεια  σιδηροιστού  τηλεσκοπικού
4,8m TMX 12 280,00 3.360,00

29

Προμήθεια κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής
εξωτερικού  χώρου  (πίλλαρ)  εξωτ.
διαστάσεων 0,70 x 0,37 x 0,80m, πλήρες
με τα όργανά του και τη βάση του

TMX 3 800,00 2.400,00

30 Προμήθεια  φρεατίου  διαστάσεων
0,40x0,40 TMX 25 100,00 2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 109.879,00

ΦΠΑ 24% 26.370,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136.249,96

Λάρισα, Σεπτέμβριος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Σελίδα 54





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ. Κώδικας : 41222
Τηλέφωνο : 2413500284
E-mail : synerg@larissa-dimos.gr

Λάρισα,    11 - 09 - 2020
Αρ. Πρωτ.:  36137      

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                           Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                           082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                           ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                     Κ.Α. 64.7135.46001

CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης        

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ 
& 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

(CPV 43325000-7,  34928200-0, 79132000-8)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
( Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η )  

ΠΡΟΫΠ.: 136.249,96 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στον προϋπολογισμό της προμήθειας περιλαμβάνεται:

- κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής

χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών για

την αναβάθμιση τριών υφιστάμενων παιδικών χαρών, σε οικισμούς εντός των γεωγραφικών ορίων του

Δήμου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προμήθεια.

- κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι αναγκαία για την

πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας. 

- η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση των ειδών της προμήθειας

(κλείσιμο του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ. ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο).

-  η  τήρηση  των  υποχρεωτικών  κανόνων  ενημέρωσης  του  κοινού  που  προβλέπονται  για

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, όπως αυτοί ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των

ειδών.

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  είναι  ενδεικτικές,  χωρίς  τη  δυνατότητα  αποκλεισμού  ισοδύναμων

κατασκευών,  εφόσον αυτό αποδεικνύεται  στην προσφορά του κάθε  δυνητικού αναδόχου,  με  κάθε

ενδεδειγμένο  μέσο  και  τρόπο,  ότι  οι  λύσεις  που  προτείνει  πληρούν,  κατά  ισοδύναμο  τρόπο,  τις

παρούσες  τεχνικές  και  λειτουργικές  προδιαγραφές  και  γενικότερα  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας

προμήθειας.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  παρούσα  προμήθεια  έλαβε  υπόψη  τις  προϋποθέσεις  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την

κατασκευή και  τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται  με την Υ.Α.

27934/2014  (Β’  2029)  και  την  Εγκύκλιο  44  Α.Π.30681/2014  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,

τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 

Β.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στις  παιδικές  χαρές  δεν  πρέπει  να  τίθεται  σε  κίνδυνο  η  υγεία  και  η  ασφάλεια  των  παιδιών.

Ειδικότερα:

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

  Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι

γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμίαντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων

υλικών κ.λπ.).

 Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά

προτύπων ΕΝ 1176 ή ισοδύναμου και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο

πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

 Η προμηθεύτρια εταιρεία του εξοπλισμού των παιχνιδιών, των δαπέδων και του αστικού εξοπλισμού

πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει

να προσκομίζονται  επί ποινή αποκλεισμού.
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 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής

επί  ποινή  αποκλεισμού  υπεύθυνης  δήλωσης  του  συμμετέχοντος,  την  εγκατάσταση  των

προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής

χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού. 

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’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής

Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας  που

θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από

αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο

αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176. 

Το  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  περιλαμβάνεται  στις  προκαταρτικές  πληροφορίες

αναφορικά  με  την  ασφάλεια  των  εξοπλισμών  και  πρέπει  να  προσκομίζεται  πριν  την

αποδοχή της προσφοράς.

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  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  παιδικής  χαράς  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του

παραγωγού/  κατασκευαστή  και  τα  προβλεπόμενα  στη  σειρά  του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  ΕΛΟΤ

ΕΝ1176:2017 ή ισοδύναμου προτύπου.

Τονίζεται  ότι,  η  συμμόρφωση  της  εγκατάστασης  των  εξοπλισμών  παιδικής  χαράς  και  των

επιφανειών  πτώσης  με  τα  σχετικά  πρότυπα  και  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας,  θα  ελεγχθεί  από

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της ισχύουσας

Υ.Α.  27934/2014  (Β’  2029)  και  στην  Εγκύκλιο  44/7-8-2014  (ΑΔΑ:  ΩΝ8ΚΝ-Ρ46)  του  Υπουργείου

Εσωτερικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Η δαπάνη για την

έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 23.

Επιπρόσθετα,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  εγκατάστασης  των  επιφανειών  πτώσης  από

φυσικά/χαλαρά υλικά (άμμος ποταμού ή χειμάρρου) θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να

επαληθευτούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθευόμενων ειδών και  η συμφωνία τους με τις

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προμήθειας.  Η δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει  τον

ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 24.

Β.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον

εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου, 
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β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών, 

γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών.

δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177.

Για κάθε εξοπλισμό μετά την εγκατάσταση να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο

εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για:

 τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους
εξαρτημάτων του,

  τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του και

  την συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

- Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον

κατά περίπτωση εγκατεστημένο εξοπλισμό.

- Ο κατασκευαστής/προμηθευτής θα πρέπει να δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα

παραδώσει  στο  Δήμο  τα  απαιτούμενα  του  άρθρου  6,  της  υπ'αρίθμ.  ΥΑ  28492/11-05¬2009  (ΦΕΚ

931Β'/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρίθμ. ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) και

ισχύει. Επίσης θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα εκπονήσει θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176

& 1177.

Στην προσφορά για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται λεπτομερής περιγραφή, συνοδευόμενη από

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

του προσφερόμενου είδους, συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, χώρος ασφαλείας). 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  ταυτότητα  του

προσφερομένου είδους. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής, 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος, 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής

του εργοστασίου μας».

Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ο  διαγωνιζόμενος  πρέπει  να  καταθέσει  στην  Επιτροπή

Διαγωνισμού αντιπροσωπευτικά δείγματα των παρακάτω υλικών: 

 Τμήμα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm , μήκους 30cm περίπου

 Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm, μήκους 30cm περίπου

 Τμήμα ορθοστάτη σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας Ø110-160mm περίπου, μήκους 30cm 

 Δείγμα άμμου ποταμού ή χειμάρρου 0,2 - 2 mm ποσότητας 0,010 m3 περίπου

τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του. Η Επιτροπή

Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του
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προσφερόμενου εξοπλισμού είτε  δεν ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού

είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων. Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην

επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. 

Ο  αριθμός  πρωτοκόλλου  κατάθεσης  των  παραπάνω  δειγμάτων,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού να

υποβληθεί με την τεχνική προσφορά.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία

είναι  υλοτομημένη   σύμφωνα  με  το  DIN  1052  (Μέρος  1)  κλάση  Α1  που  ικανοποιεί  τις  συνθήκες

καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

2. ΔΟΚΟΊ (ΣΎΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΉ ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται

είναι  σημαντικά.  Μετά  την  ξήρανση  η  ξυλεία  τεμαχίζεται  κατά  μήκος  ώστε  να  αφαιρεθούν  οι  µη

επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν

συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-

1. Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία και

σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος (χρόνος που

μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων  στοιχείων), η πίεση που

εφαρμόζεται   στα  συγκολλημένα στοιχεία  (σε  όλους τους  κυλίνδρους)  και  ο  χρόνος  συμπίεσης.  Η

συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου οι παράγοντες

συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή. 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι  κατασκευασμένες από  HPL ή πλακάζ θαλάσσης.  Όλες οι  εκτεθειμένες

άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

HPL   (  High     Pressure     Laminate  )  

Το  HPL (High Pressure Laminate)  είναι  υλικό ανθεκτικό στις  πιο  ακραίες κλιματολογικές  συνθήκες.

Αποτελείται  από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες,  συγκολλημένες σε συνθήκες

υψηλής  πίεσης  και  θερμοκρασίας.  Η  εξωτερική  επιφάνεια  συγκροτείται  από  έγχρωμο  διακοσμητικό

φύλλο  εμποτισμένο  σε  αμινοπλαστικές  ρητίνες,  και  αδιάβροχο  επικάλυμμα  ανθεκτικό  στην  ηλιακή

ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10

ετών  για  το  χρώμα  και  την  επιφάνεια  του  υλικού  και  20  ετών  για  μηχανική  αντοχή,  επί  ποινή

αποκλεισμού.

HDPE   (  High     Density     Polyethylene  )  

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
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πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη

αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν

ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα  μεταλλικά  στοιχεία  που  χρησιμοποιούνται  για  την  κατασκευή  του  εξοπλισμού  (αλυσίδες,  βίδες,

σύνδεσμοι  κλπ)  είναι  από  χάλυβα  θερμογαλβανισμένο  (με  ψευδάργυρο),  όπου  έχει  προηγηθεί

προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων 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.

ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Η σύνθετη επίστρωση περιμετρικά του μεταλλικού γαλβανισμένου ορθοστάτη χρησιμοποιείται για να

παρέχει  πιο  ενισχυμένη  δομή  και  όψη  απομίμησης  ξύλου.  Δεδομένου  ότι  η  επικάλυψη  είναι

ανθεκτικότερη σε σύγκριση με τα προϊόντα ξυλείας ελαττώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης, σαπίσματος ή

σκασίματος.  Το  σύνθετο  υλικό αποτελείται  από  ξύλινα  ροκανίδια  (55%),  πολυαιθυλένιο  (40%) και

συνδετική ουσία (5%).

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη 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. 

Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

Για  την  προστασία  κατά  της  σκουριάς,  τα  μεταλλικά  μέρη  βάφονται  ηλεκτροστατικά  με  πούδρα

polyester, δύο στρωμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equip-

ment Safety Law EN 1176’’, να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους

με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. ¨Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης¨.

Γ.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την

Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009
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(Υ.Α. 28492/2009), τους σχεδιαστικούς και παιδαγωγικούς στόχους, τις διαστάσεις των παιδικών χαρών,

το  φυσικό  τους  έδαφος  και  τις  απαιτήσεις  ασφαλείας  των  εξοπλισμών  παιδικής  χαράς  και  των

επιφανειών πτώσης, συνέταξε τη προμήθεια οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων και προτείνει, βάσει

αυτών, την προμήθεια των παρακάτω εξοπλισμών παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων

(επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών ή ισοδύναμων με αυτά:

Άρθρο 1: Προμήθεια πολυλειτουργικής σύνθεσης με τσουλήθρες και αναρριχήσεις

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 3450mm Ύψος πτώσης: 2150 mm

Μήκος: 7000mm Μήκος: 11000mm

Πλάτος: 3050mm Πλάτος: 6500mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 8 παιδιά

Δραστηριότητες: Ανάβαση, ολίσθηση, ισορροπία, αναρρίχηση

Ηλικιακή ομάδα: 5+

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Το όργανο αποτελείται από:

 ένα (1) τετράγωνο ασκεπές πατάρι (h: 1000mm)  

 ένα (1) τρίγωνο πατάρια με μονόρριχτη κεκλιμένη σκεπή

 δύο (2) πλαστικές κυματοειδείς τσουλήθρες

 μία (1) αναρρίχηση με μπάλες- πατήματα

 μια (1) κυματοειδή γέφυρα με σχοινιά

 ένα (1) σπιράλ αναρρίχησης

 ένα (1) φράγμα προστασίας από πτώση τύπου φράχτης

Τεχνική Περιγραφή Επιμέρους Στοιχείων

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή στηρίζεται σε σύνθετα υποστυλώματα με επικάλυψη πλαστικοποιημένης ξυλεία τελικής

διατομής  Φ114-160mm περίπου. Συγκεκριμένα υπάρχει μία επιπλέον σύνθετη επίστρωση περιμετρικά

του μεταλλικού γαλβανισμένου ορθοστάτη (ST 37) που σκοπό έχει να παρέχει μία ενισχυμένη δομή και

αντοχή ενώ ταυτόχρονα αποδίδει την όψη απομίμησης ξύλου. Δεδομένου ότι η επικάλυψη αυτή είναι

ανθεκτικότερη σε σύγκριση με τα προϊόντα ξυλείας ελαττώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης, σαπίσματος ή

σκασίματος.  Το  σύνθετο  υλικό  επίστρωσης  αποτελείται  περίπου  από  ξύλινα  ροκανίδια  (55%),

πολυαιθυλένιο  (40%)  και  συνδετική  ουσία  (5%).  Στην  κορυφή  των  ορθοστατών  τοποθετούνται

πλαστικά  προστατευτικά.  Η  σύνδεση  με  στους  ορθοστάτες  γίνεται  μέσω  ειδικών  δακτυλίων  που

αγκαλιάζουν τους ορθοστάτες. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας
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των ευρωπαϊκών προτύπων.

ΠΑΤΑΡΙΑ

Όλα τα πατάρια της κατασκευής (τετράγωνα και τρίγωνα) ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και

διαφέρουν  μόνο  ως  προς  τις  διαστάσεις.  Συγκεκριμένα  τα  τετράγωνα  πατάρια  έχουν  διαστάσεις

850x850mm και τα τρίγωνα είναι ισόπλευρα με πλευρά διαστάσεων 850mm και βρίσκονται σε ύψος

1000mm. Το κάθε πατάρι αποτελείται από ένα μεταλλικό σκελετό περιμετρικά και πάτωμα από πλακάζ

θαλάσσης. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους. 

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ

Η μονόρριχτη επιστέγαση προσαρμόζεται στα δύο ψηλότερα υποστυλώματα του πύργου, δίνοντας το

τελικό ύψος της κατασκευής στα 3450mm. Είναι πλαστική τριγωνικής μορφής με διατρήσεις και γενικών

διαστάσεων 1240x990x990mm περίπου. Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο και φύλλο HDPE.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣH ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ-ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Η  αναρρίχηση  αποτελείται  από  έναν  κάθετο  σωλήνα  Φ42mm,  έναν  τεθλασμένο  σωλήνα  Φ40mm

παράλληλο προς το έδαφος και δύο πλαστικές μπάλες – πατήματα Φ220mm. Ο παράλληλος σωλήνας

προσαρμόζεται μέσω ειδικών πλαστικών συνδέσμων σε κατάλληλο ύψος στα δύο υποστυλώματα του

πύργου σε απόσταση 740mm περίπου από το πατάρι. Η αναρρίχηση διαθέτει τρεις πλαστικές μπάλες.

Επιπλέον  προς  διευκόλυνση  της  ανάβασης   σε  κάθε  πατάρι  υπάρχουν  δύο  βοηθητικές  λαβές  από

συρματόσχοινο.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΠΙΡΑΛ

Στο  άκρο  του  συνθέτου  εφαρμόζεται  μία  σύνθετη  κάθετη  κατασκευή  μορφής  σπιράλ  κατάλληλων

κενών από σωλήνα Φ34mm η οποία προσαρμόζεται σε έναν τεθλασμένο σωλήνα Φ42mm παράλληλο

προς  το  έδαφος.  Ο  παράλληλος  σωλήνας  προσαρμόζεται  μέσω  ειδικών  πλαστικών  συνδέσμων  σε

κατάλληλο ύψος στα δύο υποστυλώματα του πύργου. Επιπλέον προς διευκόλυνση της ανάβασης  σε

κάθε πατάρι υπάρχουν δύο βοηθητικές λαβές από συρματόσχοινο.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ

Κατασκευάζεται από πλαστικό πάχους 60mm περίπου. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά

διαμορφωμένους συνδέσμους και σε κατάλληλο ύψος από την επιφάνεια του παταριού. Είναι τύπου

‘φράχτης’ με κάθετα ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

Η  τσουλήθρα  είναι  μονοκόμματη  και  είναι  ευθεία  (σε  κάτοψη)  και  κυματοειδής  (σε  όψη).

Κατασκευάζεται  από  σύνθετο  πλαστικό  (πολυαιθυλένιο)  με  προσθήκη  υλικών  που  παρέχουν  UV

προστασία και προστασία από τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. 

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙΑ

Η κυματοειδής γέφυρα με σχοινιά αποτελείται από το σκελετό που στηρίζεται στα υποστυλώματα και τη

γέφυρα  που  κατασκευάζεται  από  δικτύωμα  σχοινιών.  Ο  μεταλλικός  σκελετός  κατασκευάζεται  από

σωλήνες Φ42,4mm. Τον σκελετό συνθέτουν δύο ζεύγη σωλήνων -ένα σε κάθε πλευρά-. Το κάθε ζεύγος

αποτελείται από μία μεγάλη καμπύλη σωλήνα που συνδέει τους δύο κεντρικούς πύργους, στο ύψος του

παταριού, στο ένα της άκρο και στο ύψος του φράγματος στο άλλο. Μία δεύτερη καμπύλη σωλήνα που

συνδέεται στο πατάρι και στο μέσο της πρώτης καμπύλης ολοκληρώνει το ένα σκέλος του σκελετού της
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γέφυρας.  Αντίστοιχα  το  δεύτερο  σκέλος  ακολουθεί  τον  ίδιο  τρόπο  κατασκευής.  Η  γέφυρα  που

προσαρμόζεται  κατάλληλα  στο  μεταλλικό  σκελετό  αποτελείται  από  δικτύωμα  συρματόσχοινων

επενδυμένων με ίνες πολυαμιδίου, ή άλλου πλαστικού αντίστοιχης αντοχής και ποιότητας. Είναι γενιών

διαστάσεων σε κάτοψη 2450x1450mm περίπου. 

Άρθρο  2:  Προμήθεια  τριθέσιας  μεταλλικής  κούνιας  με  δύο  καθίσματα  νηπίων  και  ένα
κάθισμα ΑμεΑ

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 2440mm Μήκος: 7500mm

Μήκος: 5210mm Πλάτος: 5250mm

Πλάτος: 1580mm Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 3 παιδιά

Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων

υπό γωνία, δύο καθίσματα νηπίων και ένα κάθισμα τύπου αρκουδάκι κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ. 

Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76  mm,  πάχους  3mm.  Τα  υποστυλώματα

κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους 3mm. 

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται

εξωτερικά  2  διακοσμητικά  πανέλα  από  HPL 8mm αριστερά  και  δεξιά  του  οριζόντιου  άξονα  και

βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλάται στα πόδια ειδικό τεμάχιο

κατασκευασμένο  από  μορφοσίδηρο  «Π»  διατομής  50x25mm το  οποίο  φέρει  εργοστασιακά

τοποθετημένα  μπουλόνια  διατομής  Μ10  τα  οποία  και  προσαρμόζονται  στο  τραπέζιο  τεμάχιο  του

οριζόντιου φορέα.

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

διάταξη  που  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  τοποθετείται  το

ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN

766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι

βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό ώστε να είναι ανθεκτική σε

υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
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Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από

λάμα  αλουμινίου  που  περιβάλλεται  πλήρως  από  καουτσούκ  και  φέρουν  κλωβό  υπενδεδυμένο  με

πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Το κάθισμα Α.Μ.Ε.Α. έχει μορφή αρκουδάκι και διαστάσεις 710X570X55mm και είναι κατασκευασμένο

από περιστροφικά χυτεμένο πολυαιθυλένιο υλικό 100% ανακυκλώσιμο. Επίσης φέρει στην περιφέρεια

του κατάλληλα διαμορφωμένα ειδικά  τεμάχια από  αντικραδασμικό  υλικό για  την  απορρόφηση των

κρούσεων.  Την  διάταξη  συμπληρώνουν  "ιμάντες"  από  κατάλληλης  αντοχής  υλικό  για  την  ασφαλή

"πρόσδεση" του χρήστη.  

Άρθρο 3: Προμήθεια τετραθέσιας μεταλλικής κούνιας παιδιών

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 2440mm Μήκος: 5750mm

Μήκος: 5620mm Πλάτος: 7000mm

Πλάτος: 1450mm Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4 παιδιά

Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων

υπό γωνία, και τέσσερα καθίσματα παιδιών.

Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76  mm,  πάχους  3mm.  Τα  υποστυλώματα

κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους 3mm. 

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται

εξωτερικά  2  διακοσμητικά  πανέλα  από  HPL 8mm αριστερά  και  δεξιά  του  οριζόντιου  άξονα  και

βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλάται στα πόδια ειδικό τεμάχιο

κατασκευασμένο  από  μορφοσίδηρο  «Π»  διατομής  50x25mm το  οποίο  φέρει  εργοστασιακά

τοποθετημένα  μπουλόνια  διατομής  Μ10  τα  οποία  και  προσαρμόζονται  στο  τραπέζιο  τεμάχιο  του

οριζόντιου φορέα.

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

διάταξη  που  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  τοποθετείται  το

ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN

766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι

βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό ώστε να είναι ανθεκτική σε
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υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από

λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε

να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Άρθρο 4: Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής κούνιας νηπίων

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 2440mm Πλάτος: 7000mm

Μήκος: 2800mm Μήκος: 3000mm

Πλάτος: 1450mm Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά  η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  τεσσάρων

υποστυλωμάτων  υπό  γωνία,  και  δύο  καθίσματα  νηπίων.  Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από

σωλήνα  Φ76  mm,  πάχους  3mm.  Τα  υποστυλώματα  κατασκευάζονται  από  σιδηροσωλήνα  διατομής

Φ60,3mm και πάχους 3mm. 

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται

εξωτερικά  2  διακοσμητικά  πανέλα  από  HPL 8mm αριστερά  και  δεξιά  του  οριζόντιου  άξονα  και

βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλείται στα πόδια ειδικό τεμάχιο

κατασκευασμένο  από  μορφοσίδηρο  «Π»  διατομής  50x25mm το  οποίο  φέρει  εργοστασιακά

τοποθετημένα  μπουλόνια  διατομής  Μ10  τα  οποία  και  προσαρμόζονται  στο  τραπέζιο  τεμάχιο  του

οριζόντιου φορέα.

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

διάταξη  που  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  τοποθετείται  το

ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN

766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι

βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε

υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη

περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
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Άρθρο 5: Προμήθεια τετραθέσιας μεταλλικής κούνιας, με δύο καθίσματα παιδιών και δύο
καθίσματα νηπίων

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 2440mm Μήκος: 5750mm

Μήκος: 5620mm Πλάτος: 7000mm

Πλάτος: 1450mm Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4 παιδιά

Δραστηριότητες: Κούνια -Αιώρηση 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων

υπό γωνία, δύο καθίσματα παιδιών και δύο καθίσματα νηπίων.

Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76  mm,  πάχους  3mm.  Τα  υποστυλώματα

κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους 3mm. 

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται

εξωτερικά  2  διακοσμητικά  πανέλα  από  HPL 8mm αριστερά  και  δεξιά  του  οριζόντιου  άξονα  και

βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλείται στα πόδια ειδικό τεμάχιο

κατασκευασμένο  από  μορφοσίδηρο  «Π»  διατομής  50x25mm το  οποίο  φέρει  εργοστασιακά

τοποθετημένα  μπουλόνια  διατομής  Μ10  τα  οποία  και  προσαρμόζονται  στο  τραπέζιο  τεμάχιο  του

οριζόντιου φορέα.

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

διάταξη  που  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο  τοποθετείται  το

ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN

766)  γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι

βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε

υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από

λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε

να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από

λάμα  αλουμινίου  που  περιβάλλεται  πλήρως  από  καουτσούκ  και  φέρουν  κλωβό  υπενδεδυμένο  με

πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
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Άρθρο 6: Προμήθεια μεταλλικής τσουλήθρας με πύργο 

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 2584 mm Μήκος: 8202 mm

Μήκος: 4705 mm Πλάτος: 3605 mm

Πλάτος:   560 mm Ύψος πτώσης: 1850 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες: Ανάβαση - Ολίσθηση

Ηλικιακή ομάδα: >3 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μεταλλικό πύργο μετά της κλίμακας ανόδου και παταριού, και

τσουλήθρα.

Ο  μεταλλικός  πύργος  απαρτίζεται  από  την  κλίμακα  ανόδου  και  το  πατάρι  με  τα  προστατευτικά

παραπέτα.  Για  την  κλίμακα ανόδου  χρησιμοποιούνται  σωλήνες  διατομής Φ48,4mm για τον  φορέα,

σωλήνες  διατομής  Φ33,7mm για  τα  σκαλοπάτια  ενώ  οι  χειρολαβές  κατασκευάζονται  από

σιδηροσωλήνες διατομής Φ26,7mm. 

Το πατάρι  φέρει  πλαίσιο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 50x30mm και κιγκλίδωμα από

σωλήνες  διατομής  Φ33,7mm.  Εκατέρωθεν  και  εσωτερικά  των  κιγκλιδωμάτων  τοποθετούνται

προστατευτικά «γεμίσματα» κατασκευασμένα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.

Εσωτερικά των κοιλοδοκών τοποθετείται ξυλοτεμάχιο κατασκευασμένο από  HPL τύπου  MEG πάχους

13mm με αντιολισθητική επιφάνεια. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=4000mm (HPL))

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 

Η σκάφη έχει μήκος 3630mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας

304 L πάχους 1,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω

των  οποίων  βιδώνεται  στις  κουπαστές  με  κατάλληλες  βίδες.  Οι  κουπαστές  της  τσουλήθρας

κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από  HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες

Φ27mm σε κάθε  πλευρά.  Στο άνω μέρος,  σε ύψος 750  mm από τη σκάφη,  τα πλαϊνά ασφαλείας

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα

κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από

την τσουλήθρα.   Για  την  πάκτωση  ή  τη  στήριξη  της  τσουλήθρας  κατασκευάζονται  ειδικά  τεμάχια

προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα.

Άρθρο 7: Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής τραμπάλας

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
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Ύψος: 690 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 800 mm

Μήκος: 2760 mm Μήκος: 4750 mm

Πλάτος: 510 mm Πλάτος: 2500 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. 

Ο άξονας  κατασκευάζεται  από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και  μήκους 2600mm. Στις άκρες του

φορέα εκατέρωθεν συγκολλούνται μεταλλικά χαλυβδοελάσματα στα οποία και συγκρατείτε το κάθισμα

της  τραμπάλας.  Μπροστά  στα  καθίσματα  συγκολλούνται  χαλυβδοελάσματα  πάχους  4mm μορφής

«φτερού»  στα  οποία  και  τοποθετούνται  οι  χειρολαβές  της  τραμπάλας.  Στο  σημείο  κάτω  από  τα

καθίσματα τοποθετούνται κυκλικά τεμάχια από καουτσούκ τα οποία και διασφαλίζουν την απαιτούμενη

απόσταση  κατά  ΕΝ  1176  με  το  έδαφος.  Στο  κέντρο  του  φορέα  συγκολλάται  μεταλλική  διάταξη

κουζινέτου με υποδοχή για δύο ρουλεμάν.

Η βάση κατασκευάζεται από σωλήνα Φ60.3mm (t = 3mm) και έχει σχήμα ημικυκλικό. Στην κορυφή της

καμπύλης συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια πάχους 6mm με οπές Φ17mm από τις οποίες διαπερνά ο

άξονας κίνησης διαμέσω των δύο ρουλεμάν.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα.

Άρθρο 8: Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής τραμπάλας ορθίων

Διαστάσεις Παιχνιδιού:
Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 0.78m x 0.43m x 0.96m
Διαστάσεις Χώρου Ασφαλείας:
Μήκος x Πλάτος : 3.00m x 3.00m
Μέγιστο Ύψος Πτώσης : 0.51cm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Η τραμπάλα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποτελείται από τον στύλο

στήριξης,  το μηχανισμό τραμπαλισμού,  τον σκελετό, και  τις  λαβές -  στηρίγματα για τα πόδια των

χρηστών. Οι λαβές - στηρίγματα για τα πόδια, είναι ένας ενιαίος, καμπυλωτός, ανοξείδωτος σωλήνας ο

οποίος  είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να σχηματίζει ένα διπλό λάμδα δημιουργώντας θέσεις για δύο
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χρήστες. Αυτός ο σωλήνας συγκολλείται επάνω στον σκελετό της τραμπάλας ο οποίος με τη σειρά του

στηρίζεται στο μηχανισμό τραμπαλισμού και στο στύλο στήριξης.

Η τραμπάλα είναι κατάλληλη για τον τραμπαλισμό δύο χρηστών ταυτόχρονα.

Άρθρο 9:  Προμήθεια μεταλλικής γέφυρας αναρρίχησης-ισορροπίας

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1000 mm

Μήκος: 1600 mm

Πλάτος:   800 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4 παιδιά

Δραστηριότητες: Ισορροπία, αναρρίχηση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Το όργανο αποτελείται από:

 Μεταλλικούς ορθοστάτες

 Μεταλλικές τραβέρσες

 Δίχτυ αιωρούμενο «πέρασμα»

Τεχνική Περιγραφή Επιμέρους Στοιχείων

Η κατασκευή απαρτίζεται  από  4 μεταλλικούς  ορθοστάτες  διατομής Φ76,1mm και  πάχους 3mm. Οι

ορθοστάτες φέρουν πλαστικές τάπες στην άνω απόληξη τους. Εκατέρωθεν των ορθοστατών  και κατά

μήκος αυτών, τοποθετούνται μεταλλικές τραβέρσες διατομής Φ42,4mm και πάχους 3mm. Οι μεταλλικές

τραβέρσες έχουν κοίλο σχήμα και φέρουν εσωτερικά της διατομής τους μεταλλικό έλασμα πάχους 8mm

το  οποίο  με  την  σειρά  του  φέρει  σπείρωμα  διατομής  Μ10.  Στο  σημείο  που  εφάπτουν  με  τους

ορθοστάτες έχουν υποστεί τέτοια επεξεργασία στο προφίλ τους ώστε να  εφαρμόζουν απόλυτα με τους

ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες στο συγκεκριμένο σημείο έχουν διαμπερή οπή, με διαφορετικό διαμέτρημα

ώστε η σύσφιξη να επιτυγχάνεται εσωτερικά του σωλήνα απαλείφοντας την δυνατότητα εξωτερικών

παρεμβάσεων στο όργανο που θα οδηγούσε σε πιθανή αποσυναρμολόγηση αυτού. Στην εξωτερική οπή

του σωλήνα τοποθετείται ειδικά διαμορφωμένη τάπα ασφαλείας η οποία για να αφαιρεθεί θα πρέπει να

καταστραφεί.

Την όλη κατασκευή συμπληρώνει  αιωρούμενο δίχτυ  «πέρασμα» αποτελούμενο από συρματόσχοινο

επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Το «πέρασμα» φέρει 7 οριζοντίως τοποθετημένα συρματόσχοινα

τα έξι εκ των οποίων καταλήγουν στους ορθοστάτες και ένα στο κάτω μέρος το οποίο αποτελεί το

«συνδετήριο» της κατασκευής. Την κατασκευή συμπληρώνουν και τέσσερα εγκάρσια τοποθετημένα

συρματόσχοινα και δημιουργώντας το «πέρασμα». Η σύνδεση των οριζόντιων συρματοσχοίνων με τους

ορθοστάτες πραγματοποιείται  με τον ίδιο τρόπο όπως και αυτή των ορθοστατών με τις μεταλλικές

τραβέρσες.
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Άρθρο 10: Προμήθεια τετραθέσιου ελατηρίου με σχήμα λουλουδιού ή ισοδύναμο

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 540 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: <600 mm

Μήκος: 1000 mm Διάμετρος: 4000 mm

Πλάτος: 1000 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4 παιδιά

Δραστηριότητες: Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού ή ισοδύναμου. Το σχήμα είναι

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς

του  λουλουδιού  υπάρχουν  τέσσερις  πλαστικές  κατακόρυφες  χειρολαβές  για  την  συγκράτηση  των

παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 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.  

Άρθρο 11: Προμήθεια μονοθέσιου ελατηρίου μορφής ζώου ή ισοδύναμο

Γενικές διαστάσεις Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος: 890mm Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm

Μήκος: 900mm Μήκος:           3900mm

Πλάτος: 300mm Πλάτος:          3300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες: Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

Γενική τεχνική περιγραφή

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται  από  HPL τύπου  MEG πάχους 18  mm σε μορφή ζώου «δεινοσαυράκι» ή

ισοδύναμο. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν

στην ορθή χρήση του οργάνου.
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Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα

(στραντζαριστό)  πάχους  3mm.  Το  έλασμα  έχει  διπλή  διαμόρφωση  σχήματος  ‘Π’  με  εξωτερικές

προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται  ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers)

κατασκευασμένοι από κόντρα πλακάζ θαλάσσης 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές

του ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL τύπου MEG πάχους

12mm, διαστάσεων 325 x 300 mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων

κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια

του καθίσματος. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 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.  

Άρθρο 12 : Προμήθεια άμμου ποταμού ή χειμάρρου κοκκομετρίας  0,2-2 mm 

Ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό/χαλαρό υλικό θα χρησιμοποιηθεί άμμος ποταμού ή χειμάρρου,  απ’

όπου  επιτρέπεται  νομίμως  η  λήψη  αδρανών, κοκκομετρίας  0,2-2mm,  χωρίς  σωματίδια  λάσπης  ή

αργίλου,  σύμφωνα με τις  προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1:2017 (Πίνακας  4)  ή

ισοδύναμου. Πλεονεκτήματα του υλικού αυτού είναι η φυσική απορρόφηση των υδάτων, καθώς δεν

σφραγίζεται  το  έδαφος  από  μη  υδατοπερατά  υλικά,  και  κυρίως  η  ασφάλεια  και  η  ικανότητα

απορρόφησης κρούσης. 

Σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  ύψους  πτώσης  των  εξοπλισμών  παιδικής  χαράς,  η  άμμος  θα

τοποθετηθεί σε βάθη έως και 40 cm και σε σκάμματα συνολικού βάθους έως και 50 cm αντίστοιχα,

χωρίς  τη  δημιουργία  ανισοσταθμιών  στην  τελική  διαμόρφωση.  Η  οριοθέτηση  του  χώρου  και  ο

εγκιβωτισμός της άμμου θα γίνεται με την κατασκευή περιμετρικού σενάζ, ενώ η υψομετρική διαφορά

αποτρέπει  την  διασπορά  του  φυσικού/χαλαρού  υλικού  στον  περιβάλλοντα  χώρο.  Στην  κατώτατη

στρώση του σκάμματος θα τοποθετηθεί επιμελώς γεωύφασμα, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της

προδιαγραμμένης επιφάνειας στην οποία θα διαστρωθεί η άμμος, με τις απαιτούμενες επικαλύψεις και

περιμετρικά γυρίσματα 20εκ. τουλάχιστον. Το  γεωύφασμα θα είναι από πολυπροπυλένιο μη υφαντό,

προτεινόμενου βάρους 125 gr/m2 τουλάχιστον, και θα λειτουργεί ως  διαχωριστικό υλικό μεταξύ της

στρώσης της άμμου και του φυσικού εδάφους, επιτρέποντας τη διέλευση του νερού και εμποδίζοντας

την ανάπτυξη ζιζανίων.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1:2017 ή ισοδύναμου, θα πρέπει να έχει

ελεγχθεί το μέγεθος των κόκκων της άμμου με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής

ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών Προσδιορισμός  της

κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Επίσης, η άμμος θα

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωματιδίων λάσπης ή αργίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις

του ανωτέρω προτύπου. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου,  ενδεικτικής προμετρηθείσας

ποσότητας  420,00  m3, η  διαμόρφωση  των  περιοχών  εγκιβωτισμού  σε  βάθος  έως  και  50  cm,  η

αποκομιδή  των  προϊόντων  εκσκαφής,  οι  φορτοεκφορτώσεις  με  το  χαμένο  χρόνο,  η  σταλία  των

αυτοκινήτων,  η  προμήθεια  και  η  τοποθέτηση  γεωϋφάσματος  και  η  διάστρωση  του  υλικού  στα

αντίστοιχα σκάμματα.

Άρθρο 13: Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισμού

Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισμού δαπέδων επιφανειών ασφαλείας (επιφάνειες από άμμο), πλάτους 15cm

και μέγιστου ύψους 50cm, από κατηγορία σκυροδέματος C16/20, ελαφρά οπλισμένο. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του  σκυροδέματος  και  του  απαιτούμενου  οπλισμού,  η

προμήθεια και  η τοποθέτηση φαλτσογωνίας  καθώς  και   οι  απαιτούμενοι  ξυλότυποι,  για  την πλήρη

κατασκευή πλευρικού σενάζ ενδεικτικού προμετρηθέντος μήκους 130,00 m.

Άρθρο 14: Ζώνη όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα

Ζώνες  όδευσης  από  επιστρωμένο  γαρμπιλομπετό  κατηγορίας  C16/20,  οπλισμένο  με  δομικό  πλέγμα

Τ131, πάχους 10cm, μόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας μέσω σχετικής επεξεργασίας με χρήση και

ειδικής προς τούτο συρμάτινης σκούπας, ή άλλου μέσου (χτενιστό μπετόν), χρήση κατάλληλων οδηγών

κατά τη διάστρωση, επίπαση της επιφάνειας με τσιμέντο και διαμόρφωση αρμών με αρμοκόπτη, και

λείανση της παράπλευρης επιφάνειας των αρμών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εκσκαφή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, η προμήθεια

και  διάστρωση του σκυροδέματος  κατηγορίας  C16/20,  το πλέγμα T131, οι  απαιτούμενοι  ξυλότυποι

καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία για την πλήρη κατασκευή ζώνης όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα

ενδεικτικής προμετρηθείσας επιφάνειας 15,00 m2.

Άρθρο 15: Ζώνη όδευσης από κυβόλιθο σκυροδέματος

Επιστρώσεις δαπέδων με  κυβόλιθους από σκυρόδεμα, πάχους 6cm,  οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος

και επεξεργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας , επί στρώσεως άμμου  σε υποδομή από

σκυρόδεμα.

Ο εγκιβωτισμός της στρώσης των κυβόλιθων θα επιτυγχάνεται είτε με χυτό σκυρόδεμα κατηγορίας

C16/20, είτε με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων διατομής πλάτους 0,15m και ύψους

0,25m έως 0,30 m, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50m, με απότμηση, ευθυγράμμων

ή καμπύλων, τα οποία θα παρασκευάζονται  σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και  συμπίεση,

αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου,

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται:   η  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  των  κυβόλιθων,  η

κατασκευή  της  υποδομής  από  σκυρόδεμα,  η  προμήθεια  των  κρασπέδων  ή  του  σκυροδέματος

εγκιβωτισμού καθώς και όλων των απαιτούμενων υλικών για την τοποθέτησή τους σε ευθεία γραμμή ή

καμπύλη  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας,  για  την  πλήρη  κατασκευή  ζώνης  όδευσης

ενδεικτικής προμετρηθείσας επιφάνειας 12,00 m2.
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Άρθρο 16: Προμήθεια αμμοχώματος

Προμήθεια επί τόπου αμμοχώματος , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ή ισοδύναμο,  ενδεικτικής

προμετρηθείσας ποσότητας 20,00  m3.  Η φυτική γη θα είναι  γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από

βάθος μέχρι 60cm), εύθρυπτη, αμμοαργιλώδους σύστασης με αναλογία άμμου τουλάχιστον 55%,  και

κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους

των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Άρθρο 17: Προμήθεια παγκακίου με πλάτη 

Παγκάκι με πλάτη ενδεικτικών διαστάσεων 225x45x90cm, με χαλύβδινες λάμες και ξύλινους δοκούς από

σουηδική πεύκη.  Το παγκάκι θα αποτελείται από την θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές

βάσεις.  Η θέση καθίσματος  θα  είναι  κατασκευασμένη από  3  τουλάχιστον ξύλινες  δοκούς διατομής

120x60x2250 mm περίπου και η πλάτη από 2 τουλάχιστον ξύλινες δοκούς ίδιας διατομής, με δυο οπές

ανά δοκό ώστε να εισέρχονται οι χαλύβδινες ντίζες και να επιτυγχάνεται  η συνολική στήριξη και το

δέσιμο  της  κατασκευής.  Το  παγκάκι  αποτελείται  από  δυο  μεταλλικές  βάσεις  στήριξης  από  λάμες

διατομής 120x5mm, ενώ πρέπει να προσφέρεται και δυνατότητα πάκτωσης σε χαλαρά εδάφη.

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  η  πλήρης  τοποθέτηση  του  παγκακίου  με  δυνατότητα

πάκτωσης τόσο σε επιφάνεια σκυροδέματος όσο και και σε χαλαρά εδάφη (άμμος).

Άρθρο 18: Προμήθεια επένδυσης με ξυλεία πεύκης

Επενδύσεις και επικαλύψεις παντός τύπου με σανίδες  από ξυλεία πεύκης ελάχιστου πλάτους 160mm με

την απαραίτητη κατεργασία των επιφανειών του, συμπεριλαμβανομένων των σιδηρών ή ορειχάλκινων

κοχλιωτών συνδέσμων και κοιλοδοκών για την σύνθεση και στερέωση των ξύλων αφενός μεν μεταξύ

τους και αφετέρου δε μεταξύ αυτών και των καθιστικών, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά καθώς και με

εργασία για πλήρη κατασκευή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και κατάλληλη επεξεργασία του ξύλου,  ενδεικτικής επιφάνειας

6,00  m2, η  τοποθέτησή  του  σε  οποιοδήποτε  καθιστικό  και,  εφόσον  απαιτείται  η  μετακίνηση  του

καθιστικού, η πλήρης επανατοποθέτησή του. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά

και ο χρωματισμός των ξύλων καθώς και του μεταλλικού σκελετού.

Άρθρο 19:  Προμήθεια μεταλλικής κρήνης 

Μεταλλική  κρήνη  ενδεικτικών  διαστάσεων  160x160mm  από  γαλβανισμένη  και  βαμμένη  λαμαρίνα

πάχους 3mm, συνολικού ύψους 1,0m, πλάτους 450mm και  βάθους 350mm. Στο κάτω μέρος είναι

στερεωμένη γαλβανισμένη σχάρα, μεταλλικό ταψάκι με γρίλιες ενδεικτικών διαστάσεων 340x580mm και

πάχους 25mm. Στο εσωτερικό του κορμού υπάρχει αναμονή ½’ για τη σύνδεση σε δίκτυο. 

Η κρήνη παραδίδεται βαμμένη σε χρώμα RAL επιλογής της υπηρεσίας.

Η βρύση που τοποθετείται θα είναι με μπουτόν. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του υλικού, τα υλικά-μικροϋλικά στήριξης

καθώς και η κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα όπου χρειάζεται, όπως και οι εργασίες σύνδεσης στο

υφιστάμενο δίκτυο.
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Άρθρο 20:  Προμήθεια κάδου απορριμμάτων 

Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων ενδεικτικών διαστάσεων 470x470x 940mm. Η μεταλλική του στήριξη

αποτελείται  από  μορφοσωλήνα  Φ33,7mm κατάλληλα  μορφοποιημένο  ώστε  να  παρουσιάζονται  δυο

ορθοστάτες  Ανάμεσα  στους  ορθοστάτες  τοποθετείται  χαλύβδινος  κυλινδρικός  κάδος  διαμέτρου

Φ350mm ύψους 625mm με πάτο που διαθέτει οπές αποστράγγισης υδάτων. Στο σώμα του διαθέτει

τετράγωνες διακοσμητικές οπές 10x10mm, στην άνω επιφάνεια του διαθέτει ημικυκλική οπή για την

διευκόλυνση της χρήσης του. Ο κάδος μέσω συστήματος μεταλλικών πίρων είναι ανακλινόμενος , για

την διευκόλυνση περισυλλογής απορριμμάτων.

Εντός του κάδου τοποθετείται κυλινδρικός κάδος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,6mm, διαμέτρου

Φ330mm και ύψους 550mm. Το καπάκι του κάδου τοποθετείται στην άνω επιφάνεια του μεταλλικού

συστήματος στήριξης και είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο φύλλο πάχους 2mm,  διαμέτρου Φ400

περίπου, με περιμετρικό στεφάνι από χαλύβδινη λάμα διατομής 40x2mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση.

Άρθρο 21: Προμήθεια πινακίδας εισόδου

Προμήθεια πινακίδας η οποία θα αποτελείται από μια βάση ανάρτησης και μια μεταλλική εκτυπωμένη

πινακίδα.

1. Βάση ανάρτησης: Η βάση ανάρτησης τελικού ύψους 2,00m, θα κατασκευαστεί από ξυλοδοκούς και

θα  αποτελείται  από  δύο  ορθοστάτες  και  δύο  οριζόντιες  τραβέρσες  τοποθετειμένες  έτσι  ώστε  να

δημιουργούν πλαίσιο.  Εντός του πλαισίου  και  με τη χρήση κατάλληλων βάσεων θα τοποθετηθεί  η

μεταλλική πινακίδα. 

2. Πληροφοριακή πινακίδα: Η πληροφοριακή πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους

2,5mm, και θα είναι καλυμμένη με ανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι (τύπου 3ΜΤΜ Engineer Grade ή

ισοδύναμου τύπου).Η εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού θα γίνει με αυτοκόλλητη αντανακλαστική

μεμβράνη  με  γυάλινα  σφαιρίδια  κατάλληλη  για  πινακίδες  οδικής  σήμανσης  (τύπου  3Μ,  C/1  ή

ισοδύναμου  τύπου).  Κάθε  πινακίδα  θα  είναι  επιστρωμένη  με  αυτοκόλλητη  διάφανη  προστατευτική

μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3M protective Overlay film ή ισοδύναμου τύπου). Η μεμβράνη αυτή θα

επιτρέπει  τον  καθαρισμό  των  πινακίδων  από  μαρκαδόρους,  χρώματα,  σπρέι  κτλ.  Με  τη  χρήση

κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της  μεταξοτυπίας

του υποστρώματος. Πάνω στην πινακίδα θα είναι εκτυπωμένες όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία

πληροφορίες για τη λειτουργία της παιδικής χαράς. Η τελική μορφή της εκτύπωσης θα είναι απόφαση

της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.  

Ενδεικτικές διαστάσεις πινακίδας:

Μήκος: 850mm

Πλάτος: 800mm

Η τοποθέτηση των ιστών στήριξης θα γίνεται με τη διάνοιξη επί του εδάφους οπής διαμέτρου 30-40cm

και βάθους 50cm, με πάκτωση στο έδαφος και πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Μετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα υπάρχει προεξοχή στο σημείο στήριξης προς αποφυγή

ατυχήματος. Η τοποθέτηση της πινακίδας πάνω στον ιστό θα γίνεται σε τέτοιο ύψος από το έδαφος και
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σε σημείο κατάλληλο ώστε να μην παρεμποδίζεται η ανάγνωση της. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει

να προεξέχουν οι ιστοί από το άνω όριο της πινακίδας. Το σημείο τοποθέτησης θα είναι δίπλα στην

είσοδο της κάθε παιδικής χαράς και θα γίνεται μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Επιπλέον,  στο  πλαίσιο  των  υποχρεώσεων  τήρησης  των  κανόνων  δημοσιότητας  και

ενημέρωσης χρηματοδοτούμενων πράξεων, απαιτείται σε όλα τα σημεία παρέμβασης – από

την έναρξη εκτέλεσης της προμήθειας – η τοποθέτηση  επεξηγηματικής πινακίδας   (ίδιων

προδιαγραφών  υλικού  με  την  πινακίδα  εισόδου)(ίδιων  προδιαγραφών  υλικού  με  την

πινακίδα  εισόδου) σημαντικού  μεγέθους  (κατ’  ελάχιστο 70x90  cm),  σε  σημείο  εύκολα

ορατό από το κοινό, όπου θα επισημαίνεται τουλάχιστον η περιγραφή της πράξης και η

χρηματική συνδρομή της Ε.Ε.  και  της Ελλάδας,  με τα απαραίτητα γραφικά πρότυπα και

λογότυπα, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η μόνιμη εγκατάστασή της, όπως αυτή ορίζεται

και στη σχετική απόφαση ένταξης.

Άρθρο 22: Αποξηλώσεις 

Η προετοιμασία των χώρων των παιδικών χαρών για την εκτέλεση της προμήθειας περιλαμβάνει τις

αποξηλώσεις των υφιστάμενων εξοπλισμών και δαπέδων, καθώς και, όπου απαιτείται, μεμονωμένων

στοιχείων/κατασκευών από σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα, αποξηλώνεται με προσοχή και απομακρύνεται

όλος  ο  υφιστάμενος  παλαιός  εξοπλισμός,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  και  οδηγίες  της  τεχνικής

υπηρεσίας.  Επίσης  καθαιρούνται  πάσης φύσεως  δάπεδα (πλάκες  σκυροδέματος,  κυβόλιθοι,  φυσικές

πλάκες κτλ) καθώς και περιφράξεις αν υπάρχουν. Καθαιρούνται βρύσες, όπου αυτές υπάρχουν και δεν

λειτουργούν. Η αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, προβολέων, ιστών και πινάκων -

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία -  θα γίνει με προσοχή, έτσι ώστε να μην προκληθούν

βλάβες και φθορές στο υπάρχον δίκτυο, ενώ η απομάκρυνση όλων των αποξηλωθέντων υλικών θα γίνει

από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας και την ισχύουσα

νομοθεσία  περί  ανακύκλωσης. Ακόμη  περιλαμβάνονται  όλες  εκείνες  οι  εργασίες  υποδομής  που

απαιτούνται για την υλοποίηση της προμήθειας, όπως εκσκαφές, εκσκαφές βάσεων ιστών, προμήθεια

και  τοποθέτηση σωληνώσεων προστασίας  καλωδίων διπλού τοιχώματος  από πολυαιθυλένιο  υψηλής

πυκνότητας, καλωδίων, βάσεων ιστών, σωληνώσεων ύδρευσης-αποχέτευσης  και όλα τα απαραίτητα

υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας

πιστοποίησης των χώρων από την αρμόδια επιτροπή.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  πάσης  φύσεως  καθαιρέσεις,  αποξηλώσεις  και  λοιπές  εργασίες

υποδομής,  η συσσώρευση των προϊόντων,  η μεταφορά τους και  η απόθεσή τους (με ευθύνη του

αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανακύκλωσης), η εξυγίανση και εξομάλυνση

του εδάφους καθώς και τα απαιτούμενα υλικά, εργαλεία και λοιπά μέσα. Η μεταφορά και η απόθεση

του παλαιού εξοπλισμού θα γίνει από τον ανάδοχο,  σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

Άρθρο 23:  Επιτόπιος  έλεγχος  της  εγκατάστασης  από διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου και

πιστοποίησης

Σελίδα 75





Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν μαζί με την

Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’931): «όσον

αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα

ελέγχου  και  πιστοποίησης,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  11  της  υπ’  αριθμ.28492/2009  απόφασης  και

τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής

του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και

των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα».

Συγκεκριμένα,  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  εγκατάστασης  και  συναρμολόγησης  των  εξοπλισμών

παιδικής χαράς, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο

φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο

φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009

(Υ.Α.  28492/2009),  όπως  συμπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε  από  το  ΦΕΚ  2029/Β/2014  (Υ.Α.

27934/2014),  ο οποίος  θα περιέχει  όλα τα προβλεπόμενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ

ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης.

Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου

ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Άρθρο 24: Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης από φυσικά υλικά 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις

τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας  προμήθειας,  θα  πραγματοποιηθούν  πρόσθετοι  έλεγχοι  των

επιφανειών  πτώσης  των  παιδικών  χαρών  από  διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης.  Οι

έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της εγκατάστασης των επιφανειών πτώσης.

Αναλυτικότερα όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) θα ελεγχθεί

δειγματοληπτικά η κοκκομετρία του υλικού και η επί τόπου η εφαρμογή τους στα κατάλληλα βάθη

σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για τους πρόσθετους ελέγχους.

Άρθρο 25: Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,10m 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης συνολικού ύψους 1,10m  και  ενδεικτικού μήκους

345,00  m. Πρόκειται  για  μεταλλικό  κιγκλίδωμα  ύψους  1,10m,  το  οποίο  αποτελείται  ορθοστάτες

στήριξης  συνολικού  ύψους  1,50m,  πακτωμένους  στο  έδαφος  40cm.  Οι  ορθοστάτες  είναι

κατασκευασμένοι από κοιλοδοκούς διατομής 80x80mm και πάχος 4mm και τοποθετούνται ανά 2,00μ,

κατά τρόπο όμως που αποτρέπει την δημιουργία οποιονδήποτε κενών διαστημάτων μεταξύ διαδοχικών

ορθοστατών. Πάνω στους ορθοστάτες συγκολλάται πλαίσιο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής

40x40mm και πάχους 3mm το οποίο με κατάλληλα αντικλεπτικά ανοξείδωτα μπουλόνια φέρει σχάρα

κάναβου   68x132mm.  Η σχάρα  αυτή κατασκευάζεται  από  κάθετες  λάμες  διαστάσεων  25x2mm,  οι

ακραίες είναι 25x5mm, και οριζόντιες Φ5. 
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Επίσης  περιλαμβάνεται και η πόρτα εισόδου κοινού με άνοιγμα 1,20m , με κλειδαριά, σύρτη ασφαλείας

και ενσωματωμένο μηχανισμό επαναφοράς (μεντεσέ), με τις ίδιες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά της

υπόλοιπης περίφραξης, καθώς και μια διπλή ανοιγόμενη πόρτα πλάτους 2,80 m, που θα φέρει ειδικό

σύρτη στήριξης με λουκέτο ασφαλείας στο ένα φύλλο και κλειδαριά στο άλλο, ώστε να ανοίγει μόνο

όταν κρίνεται απαραίτητο, ενώ οι κοιλοδοκοί στήριξης αυτής θα είναι διαστάσεων 100x100x2 mm.

Όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με κατάλληλα υδατοδιαλυτά χρώματα μεγάλης αντοχής, ειδικά για

εξωτερικές  συνθήκες,  συμπεριλαμβανομένης και  της απαραίτητης  αντισκωριακής  και  αντιμυκητιακής

προστασίας. Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων πρέπει να είναι απόλυτα επαρκείς

για τα φορτία που δέχονται, με αντοχή στη διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του μεταλλικού κιγκλιδώματος καθώς και η

κατασκευή του  περιμετρικού  σενάζ  διατομής  20x40,  κατηγορίας  σκυροδέματος  C16/20,  με  πλέγμα

Τ131, στο οποίο θα πακτωθεί η περίφραξη.

Άρθρο 26: Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED  επί κορυφής υφισταμένου ιστού

Φωτιστικό  κορυφής  LED  45-60W  φωτεινής  ροής  τουλάχιστον  5000Lm  κατασκευασμένο  από

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με οριζόντιο διαχύτη επίπεδη ή ελαφρώς καμπύλης μορφής στην επάνω

πλευρά του. Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από LEDs με κατάλληλη συνδεσμολογία by-

pass ώστε η λειτουργία τους να μην διακόπτεται στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ’αυτών.

Το  σύστημα  ψύξης  και  το  τροφοδοτικό  θα  είναι  στερεωμένα  σε  ειδική  αποσπώμενη  βάση   από

ανθεκτικό υλικό. Το ειδικό σύστημα ψύξης θα αποτρέπει τη συσσώρευση σκόνης και άλλων ουσιών και

θα απάγει κατάλληλα την παραγόμενη θερμότητα για την καλή λειτουργία της μονάδας. Το ΦΣ θα είναι

βαθμού  στεγανότητας  IP  66,  μηχανικής  κρούσης IK08,  θερμoκρασίας  χρώματος  NEUTRAL WHITE-

4000Κ, κλάση μόνωσης Class II.

Το φωτιστικό πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  μεταξύ -40°C και +50°C.

Διάρκεια  ζωής  οπτικής  μονάδας  στο  max.  ρεύμα  οδήγησης  (Τa=25οC):  ≥70.000  hr

(συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων αποτυχιών).

 Το φωτιστικό σώμα θα είναι τύπου cut off με κατηγοριοποίηση της φωτεινής έντασης και θάμβωσης

βάσει της Διεθνούς επιτροπής φωτισμού CIE και των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 13201 και ΕΝ 13032 ή

ισοδύναμων, θα φέρει σήμανση CE και θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης: ΕΝ 55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2, ΕΝ 62262, ΕΝ62471, ΕΝ

62031 ή ισοδύναμα πρότυπα.

Το φωτιστικό θα φέρει υποδομή NEMA SOCKET πιστοποιημένο στο σύνολό του ΙΡ66 με το κατάλληλο

προστατευτικό κάλυμμα για μελλοντική του χρήση σε σύστημα τηλεδιαχέιρισης.

Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ROHS και εγγύηση 10 χρόνια.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά

μικροϋλικά  στήριξης  και  η  πλήρης  τοποθέτηση,  θεμελίωση,  ανέγερση  και  στερέωση  του  ιστού-

φωτιστικού και σύνδεσή του, με  τα απαιτούμενα μηχανήματα και εργαλεία.
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Άρθρο 27 : Προμήθεια φωτιστικού σώματος προβολέα, ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές

πηγές διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος έως 300W

Φωτιστικό σώμα προβολέας, ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής (LED), με

ενσωματωμένα συστήματα έναυσης και λειτουργίας του κυκλώματος LED, εξωτερικής εγκατάστασης,

κατάλληλος  για  φωτισμό  αθλητικών  χώρων,  βιομηχανοποιημένης  κατασκευής,  με  ειδικά  καλώδια,

ελαστικά παρεμβύσματα,  στυπιοθλίπτες  κλπ.  για  επίτευξη βαθμού στεγανότητας  τουλάχιστον IP66,

δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα led, σύμφωνα και με όσα κατά τα λοιπά

περιγράφονται  και  προδιαγράφονται  στα  τεύχη  της  Τεχνικής  Περιγραφής,  των  Τεχνικών

Προδιαγραφών, κλπ., της Εγκυκλίου 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2 και την τρέχουσα

νομοθεσία  του  κράτους),  ισχύος  περί  τα  300  W  σε  βάση  προβολέων  στην  κορυφή  σιδηροϊστού

φωτισμού.   

Ο τελικός τύπος του φωτιστικού θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του

έργου.

Ο προβολέας  θα  έχει  δυνατότητα πλήρους κλίσης 180 μοιρών.  Ο προβολέας  θα μπορεί  επίσης να

πραγματοποιήσει πλήρη περιστροφή 360 μοίρες για ακριβή στόχευση.

Στις  τιμές μονάδας περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του προβολέα

ασύμμετρης  δέσμης  του  τύπου  και  ισχύος  που  προβλέπονται  από  τη  μελέτη,  η  τοποθέτηση,  η

συναρμολόγηση και σύνδεσή του στην βάση προβολέων, τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού

σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα ή πολύκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm (από το ακροκιβώτιο

μέχρι τον προβολέα) και η σύνδεσή τους για παράδοση του προβολέα έτοιμου προς πλήρη λειτουργία. 

Επίσης  περιλαμβάνονται  οι  δοκιμές  καλής  λειτουργίας  και  η  μέτρηση  των  φωτοτεχνικών

χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα.

Στις  δαπάνες  του  άρθρου  περιλαμβάνονται  επίσης  όλα  τα  απαραίτητα  υλικά  και  μικροϋλικά

εγκατάστασης, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου και το κόστος των απαιτούμενων εργασιών για

την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της βάσης στήριξης.

Άρθρο 28: Προμήθεια σιδηροιστού τηλεσκοπικού 4,8 m 

Χαλύβδινος ιστός συνολικού ύψους 4,8m και ύψους πάνω από το έδαφος 4m, κωνικής διατομής με

διάμετρο βάσης Φ105mm και κορυφής 60mm, από χαλυβδοσωλήνα ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025

(St37-2/DIN17100)  ή  ισοδύναμων,  µε  µία  διαµήκη  και  καµία  εγκάρσια  ραφή,  µε  πιστοποιητικά

ποιότητας  από  τον προμηθευτή,  θερμής εξέλασης.  Το  κάτω άκρο  του κορµού µήκους 800mm θα

πακτώνεται στο θεµέλιο-έδαφος ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή έδραση του ιστού. Σε απόσταση

600mm πάνω από το έδαφος θα φέρει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση

και σύνδεση του ακροκιβωτίου. Σε απόσταση 50mm από το κάτω άκρο του θα έχει οπή διαστάσεων

150x50mm για την δίοδο των καλωδίων και της γείωσης. Η θυρίδα θα φέρει κάλυμμα στεγανότητας

IP54 από το ίδιο έλασμα του ιστού με ειδική κλειδαριά. Η βάση του ιστού θα είναι από σκυρόδεμα

ποιότητας C16/20 καταλλήλων διαστάσεων 70Χ70Χ60cm για τη στερέωση του ιστού. Στο θεμέλιο θα

τοποθετηθεί  πλαστικός  σωλήνας  PVC  Φ160  για  την  στερέωση  του  ιστού.  Ο  ιστός  θα  είναι
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γαλβανισμένος  εν  θερμώ  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  EN  ISO  1461,  ASTM  A123/A123M  &  ASTM

A153/A153M  ή  ισοδύναμα  και  βαμμένος  ηλεκτροστατικά  µε  χρώμα  σκόνης  (̟πούδρας)  βάσης

πολυεστέρα TGIC  FREE σε  απόχρωση RAL επιλογής  της  υπηρεσίας.  Το  ακροκιβώτιο  του ιστού θα

αποτελείται από πλαστικό αυτοσβενόμενο κυτίου και μικροαυτόματη ασφάλεια 6Α για την σύνδεση της

παροχής με το καλώδιο του φωτιστικού σώματος.

Άρθρο 29 :  Προμήθεια κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής εξωτερικού χώρου (πίλλαρ) εξωτ.

διαστάσεων 0,70 x 0,37 x 0,80 m, πλήρες με τα όργανά του και τη βάση του

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής εξωτερικού χώρου (πίλλαρ), 5 έως 15 αναχωρήσεων, πλήρες, μετά των

οργάνων  διακοπής,  ασφάλισης  και  προστασίας,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά,  τοποθέτηση  και

εσωτερική συνδεσμολογία οργάνων διανομής (σύνδεση με παροχή ρεύματος, γενικός διακόπτης-γενική

ασφάλεια, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, δέκτης Τ.Α.Σ., διακόπτες και ασφάλειες σε κάθε γραμμή,

ρελέ, ρευματοδότη ράγας, φωτιστικό τύπου "χελώνας" με διακόπτη ενεργοποίησης, κλπ. σύμφωνα με

το  μονογραμμικό  διάγραμμα),  ενός  πίλλαρ  κατασκευασμένου  από  μεταλλικά  πλαίσια  από  προφίλ

(σιδηρογωνιές, λάμες κλπ.) συγκολλημένα η συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο

απο χαλυβδοέλασμα NTEKAΠΕ πρεσσαριστό, πάχους 2 mm.    

 Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: μήκος 0.70 μ., ύψος  0.80 μ. και βάθος 0.37 μ. 

 Το πίλλαρ θα κλείνει με δίφυλλη θύρα με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος.  

 Οι θύρες: 

α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, 

β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν

αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, 

γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με την βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και 

δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.  

Εσωτερικά στην ράχη του πίλλαρ, για την στερέωση της ηλ. διανομής, στη ζώνη που προορίζεται για

την εγκατάσταση των οργάνων διακοπής και προστασίας,  θα υπάρχει  κατασκευή από στρατζαριστή

γαλβανισμένη  λαμαρίνα  πάχους  1  mm,  σιδηρογωνιές,  ελάσματα,  κοχλίες,  περικόχλια  κλπ.  για  να

μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα διακοπής και ασφάλισης παροχών καλωδίων.  

  Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα  έχει  σχήμα  στέγης  η  τόξου  και  θα  προεξέχει  της  υπόλοιπης

κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι  στεγανή στην βροχή και  αφού προηγηθεί

επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα

ή κατά προτίμηση με ηλεκτροστατική βαφή αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  όλα  τα  όργανα  διανομής  και  η  τυχόν  απαιτούμενη  "κονσόλα"  από

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διατομής σύμφωνα με το σχέδιο παροχέτευσης της Δ.Ε.Η.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης και ο σωλήνας προστασίας που απαιτείται για την διέλευση του καλωδίου

της συγκεκριμένης παροχής και η βάση στήριξής του.

Άρθρο 30: Προμήθεια φρεατίου διαστάσεων 0,40 x 0,40 m

Κατασκευή φρεατίου από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα, με τοιχώματα
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ελάχιστου πάχους 10cm, καθαρών διαστάσεων 40x40cm βάθους 40cm.

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  κάθε  είδους  εκσκαφή  και  αποκομιδή  πλεοναζόντων  υλικών  καθώς  και

επανεπίχωση,  η  προμήθεια  του  σκυροδέματος  και  του  πλέγματος,  πάσης  φύσεως  ξυλότυποι,  το

χυτοσίδηρό  κάλυμμα  κατηγορίας  Β125  ή  C250  επιλογή  της  υπηρεσίας  καθώς  και  τα  απαιτούμενα

εργαλεία. 

Διευκρινίσεις

Στις  διαστάσεις  των  παιχνιδιών  και  λοιπών  ειδών  της  μελέτης  καθώς  και  των  χώρων  ασφαλείας

επιτρέπεται  απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους

στοιχείων.

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

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

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

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

Δήμο.  

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

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

αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου μέσα στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις,

ώστε  οι  επιφάνειες  απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις  απαιτήσεις  του ύψους πτώσης των

εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.

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

αποκλεισμού. 

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όσον αφορά στους εξοπλισμούς παιδικής χαράς των άρθρων 1 έως 12, πέραν των ιδιαίτερων

τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς του

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2017 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων” (ΕΛΟΤ EN 1176: 2017)

ή άλλου ισοδύναμου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικό και τροποποιητικό του

ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009),  ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το

πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176 ή

άλλου ισοδύναμου.

Στην  περίπτωση  εξοπλισμού  ο  οποίος  θα  έχει  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις

ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του

ΦΕΚ 2029/Β/2014  (Υ.Α.  27934/2014),  συμπληρωματικού  και  τροποποιητικού  του  ΦΕΚ  931/Β/2009

(Υ.Α. 28492/2009).

Επιπλέον, οι εξοπλισμοί παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5,

παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ

2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. Ειδικότερα, όσον
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αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά

στο ανωτέρω άρθρο, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει συμπληρωματικά κατά τις προκαταρκτικές

διαδικασίες τη συνυποβολή των ανωτέρω πληροφοριών για κάθε εξοπλισμό.

Επισημαίνεται  ότι,  οι  εξοπλισμοί  παιδικής  χαράς  θα  πρέπει  είναι  σχεδιασμένοι  ώστε  να

εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Όλα τα υλικά και οι

διεργασίες θα πρέπει να έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο

περιβάλλον.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα προμήθεια 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. 

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του  υλικού  επί  τόπου,  τα  ειδικά  υλικά  -

μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγηση του εξοπλισμού, καθώς

και τα απαιτούμενα εργαλεία. 

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση του

πιστοποιητικού καταλληλότητας από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. 

Λάρισα, Σεπτέμβριος 2020

   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΤΕΥΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                             Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                             082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                             ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                     Κ.Α. 64.7135.46001

CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης       

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII –  Φύλλο Συμμόρφωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                             Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                             082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                             ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                     Κ.Α. 64.7135.46001

CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης        

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης

 Α. Γενικοί Όροι ΝΑΙ

 Β. Γενικές Προδιαγραφές 

Β1. Απαιτήσεις Ασφαλείας, Πρότυπα και Πιστοποίηση ΝΑΙ

Β2. Απαιτήσεις από Κατασκευαστές – Εισαγωγείς - Αντιπροσώπους ΝΑΙ





Γ. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΧΩΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,

PROSPECTUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ,

YΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ κλπ

1 Προμήθεια πολυλειτουργικής σύνθεσης
με τσουλήθρες και αναρριχήσεις

2
Προμήθεια τριθέσιας μεταλλικής 
κούνιας με δύο καθίσματα νηπίων και 
ένα κάθισμα ΑμεΑ

3 Προμήθεια τετραθέσιας μεταλλικής 
κούνιας παιδιών

4 Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής 
κούνιας νηπίων

5
Προμήθεια τετραθέσιας μεταλλικής 
κούνιας, με δύο καθίσματα παιδιών και
δύο καθίσματα νηπίων

6 Προμήθεια μεταλλικής τσουλήθρας με 
πύργο

7 Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής 
τραμπάλας

8 Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής 
τραμπάλας ορθίων

9 Προμήθεια μεταλλικής γέφυρας 
αναρρίχησης-ισορροπίας

10 Προμήθεια τετραθέσιου ελατηρίου με 
σχήμα λουλουδιού ή ισοδύναμο

11 Προμήθεια μονοθέσιου ελατηρίου 
μορφής ζώου ή ισοδύναμο

12 Προμήθεια άμμου ποταμού ή 
χειμάρρου κοκκομετρίας  0,2-2 mm

13 Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισμού ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Σελίδα 109





14 Ζώνη όδευσης από χτενιστό σκυρόδεμα ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

15 Ζώνη όδευσης από κυβόλιθο 
σκυροδέματος

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

16 Προμήθεια αμμοχώματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

17 Προμήθεια παγκακίου με πλάτη

18 Προμήθεια επένδυσης με ξυλεία 
πεύκης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

19 Προμήθεια μεταλλικής κρήνης

20 Προμήθεια  κάδου απορριμμάτων

21 Προμήθεια πινακίδας εισόδου ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

22 Αποξηλώσεις ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

23
Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης 
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

24
Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης 
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης από φυσικά υλικά

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

25 Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης 
ύψους 1,10 m          

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

26 Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED 
επί κορυφής υφιστάμενου ιστού

27

Προμήθεια φωτιστικού σώματος 
προβολέα, ασύμμετρης δέσμης με 
φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) ισχύος έως 300W

28 Προμήθεια σιδηροϊστού τηλεσκοπικού 
4,8m

29
Προμήθεια κιβωτίου ηλεκτρικής 
διανομής εξωτερικού χώρου (πίλλαρ) 
εξωτ. διαστάσεων 0,70 x 0,37 x 0,80m, 
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πλήρες με τα όργανά του και τη βάση 
του

30 Προμήθεια φρεατίου διαστάσεων 
0,40x0,40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν πλήρως συμπληρωμένο το υπόδειγμα του φύλλου συμμόρφωσης. Αναλυτικότερα, 
• στη στήλη του υποδείγματος με τίτλο: «εργοστάσιο-χώρα κατασκευής» θα συμπληρώνονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου και της χώρας κατασκευής,
• στη στήλη του υποδείγματος με τίτλο:  «τύπος – μοντέλο» θα συμπληρώνεται το συγκεκριμένο είδος - μοντέλο όπως αυτό τιτλοφορείται από το εργοστάσιο κατασκευής
– σε αντιστοιχία με τα συνοδευτικά έγγραφα, 
• στη στήλη του υποδείγματος με τίτλο: «έντυπο τεχνικών προδιαγραφών, prospectus» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια το έντυπο που κατατίθεται με σκοπό την 
αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών
• στη στήλη του υποδείγματος με τίτλο: «πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης, Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ» θα αναφέρεται το συγκεκριμένο έντυπο που κατατίθεται για
την αναγνώριση της ποιότητας του είδους που προσφέρεται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Τιμολόγιο Προσφοράς

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας : 41222
Τηλέφωνο : 2413500327, 2413500340
E-mail : prom  @  larissa  -  dimos  .  gr  

Αρ. Διακήρυξης :           /2020

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                     Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                     082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                     ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                     Κ.Α. 64.7135.46001

CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης        

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1
Προμήθεια πολυλειτουργικής 
σύνθεσης με τσουλήθρες και 
αναρριχήσεις

ΤΜΧ 43325000-7 1

2
Προμήθεια τριθέσιας μεταλλικής 
κούνιας με δύο καθίσματα 
νηπίων και ένα κάθισμα ΑμεΑ

ΤΜΧ 43325000-7 1

3
Προμήθεια τετραθέσιας 
μεταλλικής κούνιας παιδιών

ΤΜΧ 43325000-7 2

4
Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής 
κούνιας νηπίων

ΤΜΧ 43325000-7 1

5

Προμήθεια τετραθέσιας 
μεταλλικής κούνιας, με δύο 
καθίσματα παιδιών και δύο 
καθίσματα νηπίων

ΤΜΧ 43325000-7 1

6
Προμήθεια μεταλλικής 
τσουλήθρας με πύργο

ΤΜΧ 43325000-7 2

7
Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής 
τραμπάλας

ΤΜΧ 43325000-7 4

8
Προμήθεια διθέσιας μεταλλικής 
τραμπάλας ορθίων

ΤΜΧ 43325000-7 1

9
Προμήθεια μεταλλικής γέφυρας 
αναρρίχησης-ισορροπίας

ΤΜΧ 43325000-7 1
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10
Προμήθεια τετραθέσιου 
ελατηρίου με σχήμα λουλουδιού 
ή ισοδύναμο

ΤΜΧ 43325000-7 3

11
Προμήθεια μονοθέσιου 
ελατηρίου μορφής ζώου ή 
ισοδύναμο

ΤΜΧ 43325000-7 1

12
Προμήθεια άμμου ποταμού ή 
χειμάρρου κοκκομετρίας  0,2-2 
mm

ΤΜΧ 43325000-7 1

13 Πλευρικό σενάζ εγκιβωτισμού ΤΜΧ 43325000-7 1

14
Ζώνη όδευσης από χτενιστό 
σκυρόδεμα ΤΜΧ 43325000-7 1

15
Ζώνη όδευσης από κυβόλιθο 
σκυροδέματος ΤΜΧ 43325000-7 1

16 Προμήθεια αμμοχώματος ΤΜΧ 43325000-7 1

17 Προμήθεια παγκακίου με πλάτη ΤΜΧ 43325000-7 7

18
Προμήθεια επένδυσης με ξυλεία 
πεύκης ΤΜΧ 43325000-7 1

19 Προμήθεια μεταλλικής κρήνης ΤΜΧ 43325000-7 3

20 Προμήθεια  κάδου απορριμμάτων ΤΜΧ 43325000-7 3

21 Προμήθεια πινακίδας εισόδου ΤΜΧ 43325000-7 3

22 Αποξηλώσεις ΤΜΧ 43325000-7 1

23
Επιτόπιος έλεγχος της 
εγκατάστασης από διαπιστευμένο
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης

ΤΜΧ 79132000-8 3

24

Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών 
πτώσης από διαπιστευμένο 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
από φυσικά υλικά

ΤΜΧ 79132000-8 1

25
Προμήθεια μεταλλικής 
περίφραξης ύψους 1,10 m          ΤΜΧ 34928200-0 1

26
Προμήθεια  φωτιστικού  σώματος
LED επί  κορυφής  υφιστάμενου
ιστού

ΤΜΧ 43325000-7 12

27

Προμήθεια  φωτιστικού  σώματος
προβολέα,  ασύμμετρης  δέσμης
με  φωτεινές  πηγές  διόδων
φωτοεκπομπής (LED) ισχύος έως
300W

ΤΜΧ 43325000-7 1

28
Προμήθεια  σιδηροιστού
τηλεσκοπικού 4,8m ΤΜΧ 43325000-7 12

29

Προμήθεια κιβωτίου ηλεκτρικής 
διανομής εξωτερικού χώρου 
(πίλλαρ) εξωτ. διαστάσεων 0,70 
x 0,37 x 0,80m, πλήρες με τα 
όργανά του και τη βάση του

ΤΜΧ 43325000-7 3

Σελίδα 113





30
Προμήθεια φρεατίου διαστάσεων
0,40x0,40 TMX 43325000-7 25

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΑΠΟΘΗΚΗΣ

TΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 41222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2413 500327

FAX: 2410 250372

e-mail : prom@larissa-dimos.gr

Λάρισα,      /     / 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                     Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                     082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                     ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                     Κ.Α. 64.7135.46001

CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης       

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

Κ.Α.:  64.7135.46001

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣΑΑ): 0011243847

Συμβατική αξία: € (ΕΥΡΩ)

Φορέας:  Δήμος Λαρισαίων

Δικαιούχος φορέας: Δήμος Λαρισαίων

Σήμερα την …/…/2020 ημέρα                  , στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου

Λαρισαίων, επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 1, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

αφενός μεν ο Δήμος Λαρισαίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Καλογιάννη Απόστολο Δήμαρχο

Λαρισαίων και θα καλείται εφεξής στη σύμβαση αυτή «Δήμος»
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και αφετέρου  η εταιρεία με την επωνυμία  «……………..» η  οποία εδρεύει στ… …. επί της   οδού ….. αρ. ….

ΤΚ , με ΑΦΜ …., ΔΟΥ ………………….., τηλ. ………, Fax ……………, όπως νομίμως      εκπροσωπείται      από      τον

κον/κα     ………………………………      με  Α.Δ.Τ.

………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού του Δ.Σ. ( ΦΕΚ συγκρότησηςΔ.Σ. σε σώμα/ ή σχετικό

έγγραφο  ΓΕΜΗ  ………………………..),  συνομολόγησαν,  συμφώνησαν  και  έκαναν  αμοιβαία  αποδεκτά  τα

κάτωθι:

Με  βάση  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  …./.......  Διακήρυξη  ………………..  διενεργήθηκε  την  ……………  ανοικτός

ηλεκτρονικός  διαγωνισμός,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προς το σκοπό ανάδειξης αναδόχων για την «Αναβάθμιση παιδικών

χαρών  οικισμού  Κουλουρίου  και  Δημοτικής  Ενότητας  Κοιλάδας»,  προϋπολογισθείσης  δαπάνης

109.879,00€ (προ ΦΠΑ) και 26.370,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τα  αποτελέσματα  του  ανωτέρω  αναφερομένου  διαγωνισμού  κατακυρώθηκαν  με  την  υπ΄  αριθμ.

……………………. (ΑΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με την από …/……/.....   οριστική ανακοίνωση

κατακύρωσης, στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «……………………………………….» σύμφωνα με την

προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων

των νόμιμων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.

Ο ανάδοχος  κατέθεσε  την  υπ’  αριθ.  ……………...  εγγυητική  επιστολή  της  ………………..  τράπεζας,   ποσού

……………………….€ (και ολογράφως) για την καλή εκτέλεση της προμήθειας. 

Aναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  αποτελούν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.1  περιπτ.  42  του

Ν.4412/2016:

- η υπ’ αριθ. πρωτ. ……/2020  Διακήρυξη συμπεριλαμβανόμενων των παραρτημάτων της.

- η αριθμ. …. /2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση

των  όρων  Διακήρυξης  και  των  Παραρτημάτων  αυτής  για  την  «Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  οικισμού

Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας»

- η αριθμ. ……../2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την  «Αναβάθμιση

παιδικών  χαρών  οικισμού  Κουλουρίου  και  Δημοτικής  Ενότητας  Κοιλάδας» και  ανάδειξη  προσωρινού

αναδόχου.

- η αριθμ. 360/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα:  Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την  «Αναβάθμιση

παιδικών χαρών οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας»» και κατακύρωση αυτού.

- η προσφορά του αναδόχου 

- τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΟΙΛΑΔΑΣ»,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προδιαγραφές  της  σχετικής

διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου. 

Αναλυτικά, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι είδη:

Α/

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Προμήθεια 
πολυλειτουργικής σύνθεσης 
με τσουλήθρες και 
αναρριχήσεις

ΤΜΧ 43325000-7 1

2

Προμήθεια τριθέσιας 
μεταλλικής κούνιας με δύο 
καθίσματα νηπίων και ένα 
κάθισμα ΑμεΑ

ΤΜΧ 43325000-7 1

3 Προμήθεια τετραθέσιας 
μεταλλικής κούνιας παιδιών

ΤΜΧ 43325000-7 2

4 Προμήθεια διθέσιας 
μεταλλικής κούνιας νηπίων

ΤΜΧ 43325000-7 1

5

Προμήθεια τετραθέσιας 
μεταλλικής κούνιας, με δύο 
καθίσματα παιδιών και δύο 
καθίσματα νηπίων

ΤΜΧ 43325000-7 1

6 Προμήθεια μεταλλικής 
τσουλήθρας με πύργο

ΤΜΧ 43325000-7 2

7 Προμήθεια διθέσιας 
μεταλλικής τραμπάλας

ΤΜΧ 43325000-7 4

8
Προμήθεια διθέσιας 
μεταλλικής τραμπάλας 
ορθίων

ΤΜΧ 43325000-7 1

9
Προμήθεια μεταλλικής 
γέφυρας αναρρίχησης-
ισορροπίας

ΤΜΧ 43325000-7 1

10
Προμήθεια τετραθέσιου 
ελατηρίου με σχήμα 
λουλουδιού ή ισοδύναμο

ΤΜΧ 43325000-7 3

11 Προμήθεια μονοθέσιου 
ελατηρίου μορφής ζώου ή 

ΤΜΧ 43325000-7 1
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ισοδύναμο

12
Προμήθεια άμμου ποταμού 
ή χειμάρρου κοκκομετρίας  
0,2-2 mm

ΤΜΧ 43325000-7 1

13 Πλευρικό σενάζ 
εγκιβωτισμού

ΤΜΧ 43325000-7 1

14 Ζώνη όδευσης από χτενιστό 
σκυρόδεμα

ΤΜΧ 43325000-7 1

15 Ζώνη όδευσης από κυβόλιθο
σκυροδέματος

ΤΜΧ 43325000-7 1

16 Προμήθεια αμμοχώματος ΤΜΧ 43325000-7 1

17 Προμήθεια παγκακίου με 
πλάτη

TMX 43325000-7 7

18 Προμήθεια επένδυσης με 
ξυλεία πεύκης

TMX 43325000-7 1

19 Προμήθεια μεταλλικής 
κρήνης

TMX 43325000-7 3

20 Προμήθεια  κάδου 
απορριμμάτων

TMX 43325000-7 3

21 Προμήθεια πινακίδας 
εισόδου

TMX 43325000-7 3

22 Αποξηλώσεις TMX 43325000-7 1

23

Επιτόπιος έλεγχος της 
εγκατάστασης από 
διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης

TMX 79132000-8 3

24

Πρόσθετοι έλεγχοι 
επιφανειών πτώσης από 
διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης 
από φυσικά υλικά

TMX 79132000-8 1

25 Προμήθεια μεταλλικής 
περίφραξης ύψους 1,10 m     

TMX 34928200-0 1

26
Προμήθεια φωτιστικού 
σώματος LED επί κορυφής 
υφιστάμενου ιστού

TMX 43325000-7 12

27

Προμήθεια φωτιστικού 
σώματος προβολέα, 
ασύμμετρης δέσμης με 
φωτεινές πηγές διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 
έως 300W

TMX 43325000-7 1

28 Προμήθεια σιδηροιστού 
τηλεσκοπικού 4,8m

TMX 43325000-7 12

29
Προμήθεια κιβωτίου 
ηλεκτρικής διανομής 
εξωτερικού χώρου (πίλλαρ) 

TMX 43325000-7 3
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εξωτ. διαστάσεων 0,70 x 
0,37 x 0,80m, πλήρες με τα 
όργανά του και τη βάση του

30 Προμήθεια φρεατίου 
διαστάσεων 0,40x0,40

TMX 43325000-7 25

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων

(επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης), περίφραξης, φωτιστικών σωμάτων επί υφιστάμενων ιστών και

λοιπών υλικών αφορά την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας 3 υφιστάμενων

παιδικών χαρών στον οικισμό Κουλούρι και στην Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας  του Δήμου Λαρισαίων όπως

αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της σχετικής διακήρυξης.

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 120 ημέρες.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά σε μέγιστο οριζόμενο διάστημα

εκατόν είκοσι ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα

εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται από

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης). 

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.

3. 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.
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4.  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.

Άρθρο 3

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι …………………….€.  Στην

αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της

προμήθειας και εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που παρελήφθη οριστικά.

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

έλεγχο και την πληρωμή. 

2.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε  άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής σύμβασης  Υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την

αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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)
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δ) Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας  σύμβασης  έχουν δεσμευτεί  για το 2020,  με τις  υπ’  αριθ.

886/02.06.2020  9  (ΑΔΑ:  ΩΕΩΚΩΛΞ-3ΒΔ)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  πιστώσεις  προϋπολογισμού

ύψους  .......€ σε βάρος του ΚΑ 64.7135.46001, επί των οποίων υπάρχει  βεβαίωση του Προϊσταμένου της

Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

με α/α 886/2020.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α)  τηρεί  και  θα  εξακολουθήσει  να  τηρεί  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  τις  υποχρεώσεις  του  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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει

από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
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εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται

στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.1 της διακήρυξης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλει,  με  απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, την κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης

της σύμβασης.

2.Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ή

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος

φόρτωσης - παράδοσης.

Η  είσπραξη  του  προστίμου  γίνεται  με  παρακράτηση  από  το  ποσό  πληρωμής  του  αναδόχου  ή,  σε

περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

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

ένωσης.

Άρθρο 7

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

Άρθρο 8

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος 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 6.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που

υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 9

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο

ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

3.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  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
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προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 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.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 10

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208

του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής  των υλικών διενεργείται  ποσοτικός και  ποιοτικός

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

 Με την  παράδοση  των  ειδών των άρθρων 1-48,  ο  ανάδοχος θα  πρέπει  να  καταθέσει  στην  αρμόδια

Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων φάκελο με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009

(Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014).

Επισημαίνεται  ότι  όλα τα είδη των άρθρων 1-48 θα συνοδεύονται  με εγχειρίδιο με αναλυτικά σχέδια

συναρμολόγησής  και  τοποθέτησής  τους  και  εγχειρίδιο  οδηγιών  συντήρησης  από  τον  κατασκευαστή,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176- 1:2008 ή ισοδύναμο.

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.
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Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

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

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

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

δέκα ημέρες από την παράδοσή τους.

Αν η  παραλαβή  των υλικών και  η  σύνταξη  του σχετικού πρωτοκόλλου δεν  πραγματοποιηθεί  από την

επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία

που παραλαμβάνει  τα  υλικά αποδεικτικό προσκόμισης  τούτων,  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 αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση

χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την

ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών

πρωτοκόλλων.

Άρθρο 11

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να
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εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και

εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες

κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη  του  άρθρου 8  της  παρούσας,  η  σύμβαση  λύεται  με  την πάροδο της ημερομηνίας

διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση  σε  τρία  (3)  αντίτυπα,  αναγνώσθηκε  και  υπογράφηκε  ως

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

………………………………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

………………………………….
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