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 Η Αντιδήμαρχος Περιστερίου Μαρία Τσιώτα Μάρκου προκηρύσσει ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο 

υπηρεσιών : «Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών» του Δήμου 

Περιστερίου προϋπολογισθείσας δαπάνης 155.000 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, της 12/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία: 5/3/2018 

Αρ. Πρωτ. : Τ.Τ.9612 

 
 
Συντήρηση οργάνων παιδικών 
χαρών μετά των υλικών 
 
 
Προϋπολογισμός: 155.000,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 1 : Ισχύουσες διατάξεις 
 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», 

3. 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, 

4. 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», 

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

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

7. 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”, 

8. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. N.3548/2007 (Α 68) « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

10. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08.06.2006) 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 
3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

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

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

13. π.δ 39/2017 (Α 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγής 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγής» 

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

15. Π. Δ. 28//2015(Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία 

16. Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 

17. Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

18. Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των 
παιδικών χαρών των ΟΤΑ.». 

19. Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009 «Καθορισμός των προϋποθέσεων 
και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των 
παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία 
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αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια»,. 

20. Κ.Υ.Α.  36873/2007 (ΦΕΚ 1364/B/2-8-2007) «Καθορισμός των όρων, των 
προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.». 

21. του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

22. την υπ’ αριθ. 12/26.1.2018  Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου, 

23. το υπ’ αριθ. οικ 6282/9-2-2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 
18REQ002653685 για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση οργάνων 
Παιδικών χαρών (μετά των υλικών)», 

24. την υπ’ αριθ. 45/8-2-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της δαπάνης και του διαγωνισμού της 
εργασίας: «Συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)», με 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔΑ: Ψ8ΥΜΩΞ2-ΓΞΠ), 

25. την υπ’ αριθ. 162/22-2-2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε: α) διάθεση πίστωσης 110.000,00€,  σε βάρος της υπό 
Κ.Α 35.6262.354  πίστωσης του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2018  β) δέσμευση εγγραφής ποσού 45.000,00 €, στην υπό Κ.Α 35.6262.354 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 γ) η με αρ. 
12/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 
6ΓΩΓΩΞ2-ΙΗ6), 

26. τη με αριθ. 182/2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΦΟΩΞ2-12Χ) πράξη της Ο.Ε. με την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι του Διαγωνισμού, 

27. την 614/11-10-2017 πράξη της Ο.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και η επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων, 

28. την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 7423/18-2-2017 του Δημάρχου 
Περιστερίου Α. Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 

29. την με αρ. πρωτ. 8532/26-2-2018 και με Α/Α: Α 359, απόφαση ανάληψης  
υποχρέωσης δαπάνης και με αριθμό καταχώρησης Α 359 στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων του Δήμου, 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής υλοποίησης της σύμβασης για την υπό 
παροχή υπηρεσία είναι τα εξής: 
 

Επωνυμία Δήμος Περιστερίου 

Δραστηριότητα ΟΤΑ 

ΑΦΜ 090094082 

ΔΟΥ Α’ Περιστερίου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62 

Πόλη Αθήνα - Περιστέρι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12135 

Κωδικός NUTS EL302  

Τηλέφωνο 210-5701602 

Φαξ 210-5701640 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prasino@peristeri.gr  

Αρμόδιος για επικοινωνία Κωνσταντίνος Μίχας 
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Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.peristeri.gr  

 
ΑΡΘΡΟ 3 : Συνοπτικά στοιχεία - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα 
Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ηλεκτρονικός κάτω των ορίων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής (προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο 
της συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 54922 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

5/3/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
8/3/2018 & ώρα 20:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
28/3/2018 & ώρα 13:00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην συνημμένη 12/2018 μελέτη  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 

(ποσού ύψους 2.500,00€) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

125.000,00€ προ ΦΠΑ 24% 
 

155.000,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές της 12/2018 
μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Σύμφωνα με το άρθρο: 10 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
της 12/2018 μελέτης και & του άρθρου 30 της διακήρυξης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
Οι κρατήσεις που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ισχύουν 

κατά την πληρωμή του 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 

εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

2 ΤΕΥΔ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 
Οι προδιαγραφές για την συντήρηση πρασίνου ορίζονται στην ενότητα τεχνικές 
προδιαγραφές της 12/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας – Προϋπολογισμός. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016, ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής (προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των προσφερόμενων 
υπηρεσιών συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών), με τις 
προθεσμίες του Ν.4412/2016.  
 
Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των υπηρεσιών της συντήρησης οργάνων 
παιδικών χαρών (μετά των υλικών).  
Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 155.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και θα βαρύνει κατά 110.000,00€ τη σχετική πίστωση, η οποία έχει 
εγγραφεί στον ΚΑ 35.6262.354  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 45.000,00€ θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 
35.6262.354 πίστωση του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους 
2019. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : Έγγραφα της σύμβασης. 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:  
 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
2. Η προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
3. Το ΤΕΥΔ (ως παράρτημα της διακήρυξης). 
4. Η 12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου (γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και λοιπά στοιχεία 
της). 

5. Προϋπολογισμός μελέτης 
6. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

7. Το συνημμένο στην διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : Δημοσιότητα  
 
- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η προκήρυξη (περίληψη 
διακήρυξης) θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του 
Ν.4412/2016.  
 
- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί με όλα τα έγγραφα της σύμβασης : 
www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: 54922.  
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- Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
 
- Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος Περιστερίου (Πλ. Δημοκρατίας 1).  
 
- Η Διακήρυξη και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.peristeri.gr 
στην διαδρομή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί Προμηθειών.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 : Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : Επιτροπή διαγωνισμού  
 
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίστηκε με την 
614/11-10-2017 (ΑΔΑ: 737ΒΩΞ2-ΒΡΡ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου.  
 
ΑΡΘΡΟ 9 : 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), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις. Όλα τα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα χωρίς χρονικό περιορισμό από τη 
μέρα ανάρτησής τους μέσω:  
- της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός 
συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 54922,  
- του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (η προκήρυξη και η διακήρυξη)στην 
ενότητα: Προκηρύξεις-Διακηρύξεις και  
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- μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στη διαδρομή: 
Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 : Παροχή Διευκρινίσεων  
 
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι και 
πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία 
διευκρίνιση όρου Διακήρυξης.  
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε που το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τις απαντήσεις στα ως άνω αιτήματα από την 
αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη και 
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, μέχρι και την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από 
την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εφόσον αυτά ζητηθούν 
έγκαιρα.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, κατά χρονικό διάστημα τέτοιο, ώστε από την ημερομηνία 
κοινοποίησης των πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων έως την ημερομηνία 
καταληκτικής υποβολής των προσφορών να μεσολαβούν επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Αν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν εγκαίρως από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, αλλά δεν παρασχεθούν έως και την  
τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών.  
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητούνται εγκαίρως ή δεν έχουν σημασία 
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : Γλώσσα  
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν 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.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
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έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α΄188).  
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα αν δεν 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
των συμμετεχόντων ή του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : Δικαίωμα Συμμετοχής 
 
12.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι  
εγκατεστημένα : 
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΣΔΣ : Ν.2513/1997, ΦΕΚ 139 Α’), 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 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν 
απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. 

 Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
12.3 Γενικοί Όροι Συμμετοχής 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή 
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νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτόν το διαγωνισμό 
με περισσότερες της μιας προσφορές. 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, 
κρίνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016 και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 13 : Λόγοι αποκλεισμού 
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 
13.1 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 (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
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σε αυτό. 
Συγκεκριμένα: Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, αφορά στους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 
13.2 α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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) 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 εγκατάσταση του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. 
13.3 αν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/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.(αμιγώς εθνικός λόγος 
αποκλεισμού). 
13.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
β) εάν ο οικονομικός φορέας 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, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 
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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 
των οικονομικών φορέων 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 79 του Ν. 4412/2016, 
η) εάν επιχειρεί 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητα του,  
13.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται 
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
13.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 13.1, 13.3 και 13.4 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.  
13.6.1 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
13.6.2 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 
 
ΑΡΘΡΟ 14 

Κριτήρια Επιλογής 
14.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
ενδιαφερομένων (συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών) θα 
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πρέπει να αποδεικνύεται με την εγγραφή τους σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 22 της παρούσης τα οποία 
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
  
14.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 
απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ περί του ολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 
που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης 
του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν μπορεί να είναι μικρότερος της εκτιμώμενης  αξίας της 
σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ κατ’ έτος. 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 22 της παρούσης τα οποία 
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
 
14.3 Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 
Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται σωρευτικά με τους παρακάτω τρόπους: 
α) Κατάλογος με τρεις (3) σχετικές με την παρούσα σύμβαση υπηρεσιών που 
εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόμενες από συστάσεις ορθής 
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών (από δημόσιο ή και ιδιωτικό φορέα)., 
β) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος θα περιέχει, τουλάχιστον, 
ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού, έναν (1) 
αναμεικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος και μια (1) γεννήτρια, (τα οχήματα και 
μηχανήματα θα είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα), 
γ) Κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει ότι για το έτος 2018 
απασχολούν τουλάχιστον τρία (3) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό και έναν (1) 
επιβλέποντα (πολιτικό μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή μηχανολόγο 
μηχανικό), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Για το λόγο θα πρέπει να 
προσκομίσει ονομαστική κατάσταση προσωπικού από αρμόδια υπηρεσία (Ε7, ΑΠΔ 
ή άλλο) που θα αποδεικνύει ότι πράγματι απασχολεί το παραπάνω απαιτούμενο 
προσωπικό, 
δ) Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό στοιχείο απαιτείται από την 12/2018 μελέτη της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής/Τμήμα: Διαχείρισης Πρασίνου & 
Παιδικών χαρών και κυρίως στο τμήμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της μελέτης. 
Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα των περιπτώσεων α, β, γ’ & δ’ προσκομίζονται 
στο υποφάκελο τεχνικής προσφοράς κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της προσφοράς των συμμετεχόντων. 
 
14.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο σχετικά με την εγκατάσταση 
και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. 
Απαιτούνται επίσης πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα για τους 
κατασκευαστές του εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας. Οι φορείς που 
εκδίδουν τα πιστοποιητικά με έδρα την Ελλάδα, θα πρέπει να είναι 
διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Φορείς με 
έδρα το εξωτερικό, θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ισχύον 
καθεστώς στην εκάστοτε χώρα. 
Τα παραπάνω απαιτούμενα πιστοποιητικά προσκομίζονται στο υποφάκελο 
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τεχνικής προσφοράς κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς 
των συμμετεχόντων. 
 
14.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
που προβλέπονται στην παρ. 14.2 του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται 
στην παρ. 14.3 του παρόντος άρθρου, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά 
περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 
Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη 
διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και να 
μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσης, 
οπότε υποχρεούνται σε υποβολή συμπληρωμένου χωριστού ΤΕΥΔ ή και να 
προσκομίσουν τα ζητούμενα αποδεικτικά με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 
φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 13 της παρούσης. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Με τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 : Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  
 
15.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και στην 
παρούσα Διακήρυξη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπό παροχή υπηρεσίας.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
 
15.2 Χρόνος και Τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  
 
15.2.1 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 (άρθρο 3: 
Συνοπτικά Στοιχεία – Χρόνος και τόπος διαγωνισμού), στην Ελληνική Γλώσσα, 
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σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-
6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
15.2.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως και 1.4 της 
Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  
15.2.3 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.  
Οι οικονομικοί φορείς αναζητούν στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τον συστημικό αριθμό του 
διαγωνισμού: 54922.  
15.2.4 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 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 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 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.  
15.2.5 Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του 
προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα 
στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format(PDF).  
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά 
αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής 
Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα 
οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 
(ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους 
της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της 
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προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα 
ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι 
αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.  
Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον 
οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του 
οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές 
ενέργειες διόρθωσης. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα (όσα 
υπογράφονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα) τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως τεχνική και 
οικονομική προσφορά).  
15.2.6 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 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 
προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
Για απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 
της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017).  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας (παρ. 5, άρθρου 79 του Ν.4412/2016).  
Επισημαίνεται περί νομικών προσώπων ότι όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (με 
εξαίρεση το ΤΕΥΔ), σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, οι οποίες 
προσκομίζονται ηλεκτρονικά ή όχι, από τον συμμετέχοντα ή τρίτο, θα πρέπει 
επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν εταιρική σφραγίδα. Αν υπογράφονται 
ψηφιακά, η ημερομηνία της ψηφιακής υπογραφής δεν είναι απαραίτητο να 
συμπίπτει με την ημερομηνία της δήλωσης αρκεί να είναι μεταγενέστερή της, 
και οι δύο όμως ημερομηνίες θα πρέπει να είναι από την ημερομηνία 
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δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής / 
Τεχνική Προσφορά  
 
16.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής.  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή 
αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ Αριθμ.56902/215/17 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω:  
16.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, (βλ. άρθρο 20 της παρούσης).  
16.1.2 Οι προσφέροντες υποβάλουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ (Παράρτημα II), το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη της 
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 (Λόγοι αποκλεισμού) και 
πλήρωσης κατά περίπτωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 14 (Κριτήρια 
Επιλογής) αντίστοιχα της παρούσης διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Κατά την υποβολή του το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο 
του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή 
του, η προκαταρκτική απόδειξη περί μη έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 8.1 (περ α’-στ’)του άρθρου 8 
της παρούσας διακήρυξης, 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. 
16.2 Τεχνική Προσφορά  
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf.  
Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά 
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία αφορούν στην τεχνική του προσφορά, 
δηλαδή οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο στοιχείο (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις, 
προδιαγραφές κ.λ.π.) απαιτείται από την 12/2018 μελέτη της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 
να προσκομιστεί κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο 
στάδιο Δικαιολογητικά /Τεχνική προσφορά με την τεχνική προσφορά του 
συμμετέχοντα, ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης, τα 
απαιτούμενα των περιπτώσεων α’ έως και δ΄ της παραγράφου 14.3, καθώς και 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά της παραγράφου 14.4 της παρούσας διακήρυξης. 
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις να φέρουν υπογραφές από την ημερομηνία της ανάρτησης 
της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και νεώτερη και οι οποίες να φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή για τον συμμετέχοντα, αλλιώς θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής αν αφορά και υπογράφεται από τρίτους και όχι τον συμμετέχοντα. 
Τυχόν ένορκες δηλώσεις να φέρουν υπογραφή με ημερομηνία σύμφωνα με τα 
αμέσως παραπάνω αναφερόμενα.  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 
τεχνική του προσφορά τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, υπογράφοντας ψηφιακά 
μόνο όσα εξ αυτών συντάσσει και υπογράφει ο ίδιος. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 : Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική Προσφορά  
 
17.1 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα.  
17.2 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
17.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον συμμετέχοντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο οικονομικός φορέας 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η 
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
17.4 Σχετικά με την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
για τη συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών, ανάδοχος 
αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (μεγαλύτερο θετικό ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των 
υπηρεσιών συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών, εφόσον η 
προσφορά είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της 
διακήρυξης σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος.  
Λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης 
και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, ο προσφέρων θα 
αποτυπώσει στο σύστημα ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά 
ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 
που προσφέρουν από τις τιμές Αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
Ο προσφέρων θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο και το εξής 
ηλεκτρονικό αρχείο στα οποία θα αποτυπώνεται η οικονομική προσφορά του σε 
μορφή pdf:  
- “σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς” της 12/2018 μελέτης όπου θα 
αναφέρει με σαφήνεια και θα αποτυπώνει το συνολικό ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
για το σύνολο των υπηρεσιών της συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών μετά των 
υλικών, καθώς επίσης και αναλυτικά τις τιμές, μετά την αφαίρεση του 
προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του με τρία (3) δεκαδικά 
ψηφία (αριθμό). 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
17.5 Όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο 
αυτό, θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ (€).  
17.6 Οι Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή 
αιρέσεις ή που θα υποβάλουν αόριστη προσφορά αποκλείονται από τον 
Διαγωνισμό.  
17.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης συνολικής 
τιμής ή των επιμέρους τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
17.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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17.9 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
17.10 Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και επομένως οι αναλυτικές τιμές, 
μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, που θα δοθούν από 
τους ενδιαφερόμενους, με τον παραπάνω τρόπο αποτελεί την τελική τιμή της 
προσφοράς τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπό 
παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται στην 12/2018 μελέτη και τεκμαίρεται ότι 
για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι 
δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, με τα οποία βαρύνεται ο 
ανάδοχος.  
17.11 Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τη συντήρηση οργάνων παιδικών 
χαρών μετά των υλικών δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνει σταθερό καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθεί σε αναθεώρηση, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  
17.12 Η σύγκριση των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου θα γίνεται μόνο στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 
του συνόλου των υπηρεσιών συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών μετά των 
υλικών.  
17.13 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά 
την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις 
ηλεκτρονικά μόνο όταν αυτές ζητούνται κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά 
από αίτημα του οργάνου (επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού). Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
17.14 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες οικονομικές προσφορές είναι 
υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις που να εξηγούν 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 της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών  
 
18.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.  
18.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφο αίτημα προς τους διαγωνιζόμενους να 
ζητήσει την αποδοχή της παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς πριν από 
τη λήξη της, για προθεσμία κατά ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακών ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
με τις επιφυλάξεις των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : Λόγοι απόρριψης προσφορών  
 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 
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που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 15.1 (Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών), 15.2 (Χρόνος και τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών), στα άρθρα 16 (Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά 
συμμετοχής/Τεχνική προσφορά), 17 (Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου 
Οικονομική προσφορά), 18 (Χρόνος Ισχύος Προσφορών), 21 (Ηλεκτρονική 
Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών) και 22 (Πρόσκληση για υποβολή 
Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 
της σύμφωνα με την παράγραφο 21.5 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 21.5 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 13.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 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,  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,  
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: Εγγυήσεις 
 
20.1 Εγγύηση συμμετοχής. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που 
θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση 
που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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.  
Τα απαιτούμενο ποσό της εγγύησης συμμετοχής για να γίνει αποδεκτή η 
προφορά ανέρχεται σε ύψος 2.500,00 ευρώ.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
 
20.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο οικονομικός φορέας  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
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Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
20.3  Οι εγγυήσεις των παρ. 20.1 και 20.2 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 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 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ 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. 
20.4 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο 
που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές τα κάτωθι: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται, 
ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

αα) για τις εγγυήσεις συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης και 
ββ) για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες 
από την ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

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, τον αριθμό της απόφασης 
κατακύρωσης. 
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 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η 
κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.  
20.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Ηλεκτρονική αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών  
 
21.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
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της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
21.2 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σε ημερομηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
21.3 Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης», θα πραγματοποιηθεί επίσης κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 
21.4 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
21.5 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. 
21.6 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα γνωμοδοτικών οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς. 
 
Ειδικότερα:  
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, για την απόρριψη των 
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τα έγγραφα της σύμβασης.  
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α’ και β’ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία με 
τη σύνταξη ενός πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
πρόσκληση (αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της πρόσκλησης είναι η υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό) μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα α’ και β’ σημεία οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από 
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 26 της παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο 
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ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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.  
Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης 
οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του 
πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
μελέτης από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.  
Ως εκ τούτου γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται στο σύνολο 
των υπηρεσιών της συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών του 
Δήμου, όχι για μέρος της ποσότητας αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 22: Πρόσκληση για υποβολή Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
 
22.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, 
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν (αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της πρόσκλησης είναι η 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό), τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) 
όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14 της παρούσης, τα οποία 
είναι τα ακόλουθα: 
 α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας) 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παρ. 
22.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με αδικήματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 13.1 της παρούσης. Υπόχρεοι στη προσκόμιση αυτού είναι: 
φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Ε.Ε., 
διαχειριστές Ε.Π.Ε, και ΙΚΕ, πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για 
Α.Ε. όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας 
(ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 
καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, 
περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες 
αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 
προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το 
αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 13.1 της 
παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 
 β) Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παρ. 
22.1 έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
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πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
 γ) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια 
Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
κατά την παρ. 22.1 έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της κατά την 
παρ. 22.1 έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση 
του στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της 
κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης. 

ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
ή όχι 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 οπότε η ημερομηνία έκδοσής του θα πρέπει να 
είναι από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και 
ύστερα. 
Όπου στις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως και ε’ δεν εκδίδεται τέτοιο 
πιστοποιητικό ή έγγραφο αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί αυτού ένορκη βεβαίωση ή αν αυτή δεν 
προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο 80, παρ. 2 ν. 4412/16). 
 στ) Πιστοποιητικό επαγγελματικού ή του οικείου επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, από το οποίο 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα 
τους, έκδοσης το ανώτερο του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (β) έως και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

ζ) Νομιμοποιητικά έγγραφα – εκπροσώπησης. 
η) Αποδεικτικά μέσα (π.χ. ισολογισμοί κ.λπ.) που αφορούν την 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια του οικονομικού φορέα του άρθρου 
14.2 της διακήρυξης. 
Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε 
δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται κατά την 
κρίση του, για την υπογραφή της Σύμβασης. 
Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος 
που συμμετέχει στην Ένωση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος πρόκειται να 
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, οφείλει να συνυποβάλει όλα τα 
δικαιολογητικά των φορέων στους οποίους θα στηριχθεί, τα οποία 
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αποδεικνύουν ότι πληρούν, κατά περίπτωση, τα κριτήρια επιλογής (άρθρο 14 
της παρούσης) και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 13 της 
παρούσης. Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό δικαιολογητικά οφείλει ο 
προσωρινός ανάδοχος να τα υποβάλλει εντός της τασσόμενης προθεσμίας του 
άρθρου 22.1 της παρούσης.  
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν συντάσσονται και υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να προσκομιστούν και 
έντυπα. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν κατατεθειμένα ΦΕΚ για τα οποία επίσης 
δεν απαιτείται και η έντυπη προσκόμισή τους.  
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. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα αρχή σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
22.2 Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
22.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
22.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσης, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
22.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 13 της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, 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 
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 
του Ν. 4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται. 
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22.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 22.3, 22.4 ή 
22.5, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.  
22.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
22.8 Προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση μη 
ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
(μόνον για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν αφορούν τον Συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα που υποβάλει προσφορά). 
22.9 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 
των συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές (αρμόδια υπηρεσία για 
την ειδική πρόσκληση η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό) και 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα 
με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πριν τη λήξη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, 
ενημερώσει σχετικά την αναθέτουσα αρχή μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ 
και προσκομίσει και έντυπα, όσα εξ αυτών έχει υποχρέωση και για την έντυπη 
υποβολή τους μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου, τότε ορίζεται με την 
παρούσα ότι η αποσφράγιση θα γίνει σε χρόνο νωρίτερα από τις ως άνω 
προθεσμίες, άμεσα μετά και την έντυπη παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, 
αφού προηγηθεί ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ του προσωρινού αναδόχου από την αναθέτουσα αρχή (αρμόδια υπηρεσία 
για την ειδική πρόσκληση η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό). 
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

  
ΑΡΘΡΟ 23: Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης 
 
23.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
κλπ., επί αποδείξει. 
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν 
την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλούν να 
υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 
4412/2016 εφόσον απαιτηθεί, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
23.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
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ειδικής πρόσκλησης (αρμόδια υπηρεσία για την ειδική πρόσκληση η υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό), προσκομίζοντας την κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 20 εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
23.3 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και υπογραφή 
του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Για ματαίωση της 
διαδικασίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/16. 
23.4 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:  
α. Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους.  
γ. Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
δ. Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται.  
ε. Την συμφωνηθείσα τιμή.  
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
ζ. Τον τρόπο παραλαβής και της πληρωμής.  
η. Τις διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης.  
θ. Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.  
ι. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
23.5 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 
λοιπών εγγράφων της σύμβασης που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του 
αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την 
οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.  
Η σύμβαση θα συναφθεί και θα υπογραφεί από την αρμόδια αντιδήμαρχο 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οικ.7423/28-2-2017 
απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου.  
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέας απόφασης η οποία θα τροποποιεί ολικά ή 
μερικά την οικ.7423/28-2-2017 απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου η σύμβαση 
θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα θα ισχύουν την ημερομηνία υπογραφής της.  
23.6 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή 
όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης και σύμφωνα με τα κατά περίπτωση 
οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 24: Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης  
 
24.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της με δυνατότητα δίμηνης παράτασης ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής και: 
α) ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητά του & 
β) εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση  
24.2 Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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ΑΡΘΡΟ 25: Προδικαστική προσφυγή  
 
25.1 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, υποχρεούται, 
πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ΒΙΒΛΙΟΥ IV του 
Ν.4412/16 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, υπό τους 
όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/ Α΄/04-05-2017).  
Α. Προδικαστική προσφυγή:  
(1) Υποβάλλεται:  
(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV, του Ν.4412/16 (άρθρα 345-
374). (β) Ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω τυποποιημένου εντύπου προσφυγής (περιλαμβάνεται στο Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 
64 Α’ 4-5-2017), ψηφιακά υπογεγραμμένου, η οποία περιέχει τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή 
κοινοποιείται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ 
(president@aepp-procurement.gr) Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 
θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισμού.  
Η Αναθέτουσας Αρχή:  
• Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 
προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
362 του Ν.4412/16, και  
• Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της 
προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προδικαστικής προσφυγής 
στους ενδιαφερόμενους τρίτους της προηγούμενης παραγράφου.  
• Μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία 
της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.  
 
(γ) Πριν την άσκηση έτερων ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) και αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
αυτών.  
(δ) Εντός προθεσμίας:  
• 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά 
μέσα.  
• 15 ημερών εάν κοινοποιήθηκε με άλλα μέσα.  
• 10 ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 
άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
• 15 ημερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης.  
 
(2) Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου από τον 
προσφεύγοντα υπέρ Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% 
της προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των 600,00€ και ανώτερο των 15.000,00€. Το 
παράβολο κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 
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του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α’ 4-5-2017). Αν ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
προσφορά για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης το ύψος του παραβόλου 
υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης 
σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.  
(3) Εξετάζεται (ορίζεται ημερομηνία συζήτησης / εξέτασης) από την ΑΕΠΠ 
εντός 40 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής.  
(4) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 
της προσφυγής, κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, 
δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 362 του Ν.4412/2016. (5) Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται επί της 
προδικαστικής προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την 
ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής.  
(6) Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν άλλως έχει διαταχθεί με πράξη επιβολής προσωρινών 
μέτρων της ΑΕΠΠ (άρθρα 364 και 366 παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016).  
Β. Αίτηση αναστολής  
(1) Επί της απόφασης της ΑΕΠΠ για την προδικαστική προσφυγή, υφίσταται 
δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής) ενώπιον του κατά 
τόπου αρμόδιου δικαστηρίου, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.  
(2) Δικαίωμα άσκησης των ένδικων βοηθημάτων, έχει και η αναθέτουσα αρχή, 
εάν η ΑΕΠΠ έχει κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.  
(3) Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου 
ύψους 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των 500,00€ και ανώτερο των 5.000,00€.  
(4) Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με 
την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  
25.2 Κατά τα λοιπά για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων 
αναστολών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 345-374 του Ν.4412/16 στο 
άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισμός 
Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ 
Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
ΑΡΘΡΟ 26 : Ματαίωση Διαδικασίας  
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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ΑΡΘΡΟ 27 : Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 
οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
ΑΡΘΡΟ 28 : Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 29 : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον:  
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 14.1 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 30 : Παραλαβή των υπηρεσιών 
 
30.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά συναρτήσει της 
προόδου των υπηρεσιών από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
30.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 
ο ανάδοχος. 
30.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
30.4 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, 
με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
30.5 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και 
στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση 
ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 
 
ΑΡΘΡΟ 31 : Ποινικές ρήτρες  
 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής των περιπτώσεων α’ και β’ του 
άρθρου 203 του Ν.4412/2016,  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.    
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα 
έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μετά από υποχρεωτική κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 προσωρινός αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις για τις οποίες μπορούν να 
επιβληθούν ποινικές ρήτρες: 
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέρα των τριών ημερών, εκτέλεσης εργασιών 
συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών, από την έγγραφη εντολή 
της υπηρεσίας. 
Μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης 
οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών ή μη ορθή εφαρμογή των οδηγιών του 
επιβλέποντος. 
Απαράδεκτη συμπεριφορά του προσωπικού του αναδόχου είτε απέναντι στην 
υπηρεσία είτε απέναντι στους χρήστες του χώρου. 
Απουσία μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όπως και 
η απουσία πληροφοριακών πινακίδων περί την διενέργεια εργασιών που 
εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να 
ασφαλίζει το προσωπικό του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος δεν προβεί στην ασφάλιση του προσωπικού του, θεωρείται 
παράβαση. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε , επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
Α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 





Συντήρηση οργάνων παιδικών Χαρών (μετά των υλικών) 
Διακήρυξη Διαγωνισμού– Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  

2018 
31 

 

το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται  
ποινική ρήτρα 2,5 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
Β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 5 % χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
Γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
   Το ποσό των ποινικών ρητρών θα αφαιρεθεί από την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
ΑΡΘΡΟ 32 : Απόρριψη συμβατικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση  
 
32.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των 
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
32.2 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 33 : Ανωτέρα βία  
 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
ΑΡΘΡΟ 34 : Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων  
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 30 (Παραλαβή των υπηρεσιών), 31  (Ποινικές 
ρήτρες) και 32 (Απόρριψη συμβατικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση), να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή.  
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ΑΡΘΡΟ 36 : Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις  
 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 
παροχή υπηρεσιών.  
36.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα και 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016, 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.  
36.2 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους 
φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
  
 
 
 
 

 
Η  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: …-…-………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ…………………………. 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  
Πληροφορίες: κ. ……………………………………. 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 
       Περιστέρι 12135 
Τηλ. 210 5701602 
 

 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
Περιστέρι σήμερα την …η  …………………… 2018 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 
 
α) η Μαρία Τσιώτα Μάρκου Αντιδήμαρχος Περιστερίου ενεργούσα στην περίπτωση αυτή ως νόμιμη 
εκπρόσωπος του Δήμου, 
 
και 
 
β) ο …………………………………………………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………….. με έδρα 
………………………………, οδός : ……………………….., ΤΚ: ……………..με ΑΦΜ: …………………….., ΔΟΥ: ………………………….., 
αποκαλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», 
 

έχοντας υπ' όψιν: 
- ν. 4412/2016 (Α' 147), ν. 4270/2014 (Α' 143),  ν. 4250/2014 (Α' 74), της παρ. Ζ του 

Ν. 4152/2013 (Α' 107), του ν. 4129/2013 (Α’ 52), του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 
3861/2010 (Α’ 112), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), του ν 
3548/2007 (Α’ 68), τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08.06.2006), 
του ν.2690/1999 (Α' 45), του ν. 2121/1993 (Α' 25), του π.δ 39/2017 (Α' 64), του π.δ 
28/2015 (Α' 34), του π.δ 80/2016 (Α΄ 145), την Υ. Α. 57654/22.05.2017, την Υ. Α. 
56902/215/19.05.2017, την Υ. Α. 27934/2014, την Υ. Α. 28492/2009, Κ.Υ.Α. 
36873/2007, του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185),  
όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και 

- την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 7423/18-2-2017 του Δημάρχου Περιστερίου Α. 
Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων. 

- την ……./2018 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη των 
υπηρεσιών και η διενέργεια του διαγωνισμού, 

- την ……/2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε, η δέσμευση της 
πίστωσης για το έτος 2018 και η δέσμευση εγγραφής της πίστωσης για το έτος 2019, 

- την με αρ. πρωτ. …………. και με Α/Α:  Α…….., απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και 
με αριθμό καταχώρησης Α…. στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, 

- την ……/2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, 
- τις ……………./2018 πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
- την …………../2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 

1. ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Δήμου, τη «συντήρηση οργάνων παιδικών 





Συντήρηση οργάνων παιδικών Χαρών (μετά των υλικών) 
Διακήρυξη Διαγωνισμού– Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  

2018 
34 

 

χαρών (μετά των υλικών)» για τις ανάγκες του Δήμου ως εξής: 
 
ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

 
2. Το συμβατικό αντικείμενο, θα παραδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 12/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου, και στο άρθρο 30 της με αρ. ……/..-..- 2018 διακήρυξης του 
διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριακοσίων εξήντα πέντε ημερολογιακών (365) 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού. 

3. Οι τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών και των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην 
12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και στην 
σχετική προσφορά του αναδόχου. 

4. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
30 της με αρ. ……/..-..- 2018 διακήρυξης του διαγωνισμού, από την αρμόδια επιτροπή. 

5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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.4412/16. 

6. Οι ποινικές ρήτρες για εκπρόθεσμη παραλαβή υπηρεσιών ορίζονται στο άρθρο 31 της με 
αρ. ……/..-..- 2018 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

7. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά βάσει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 
και 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την 
προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και 
σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο 
άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και 
σήμερα ισχύει. 

8. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, καθώς 
και εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 133 του Ν.4412/2016, θα χορηγεί το δικαίωμα στον Δήμο για 
τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή. 

9. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά 
τα Δικαστήρια Αθηνών (η παρούσα πρόβλεψη αφορά και την περίπτωση κατά την οποία 
υπάρχουν και άλλοι διάδικοι με διαφορετική έδρα). 

10. Οι όροι της με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………… διακήρυξης και της 12/2018 μελέτης 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, καθώς και της προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν όρους και αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας σύμβασης. 

11. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό …………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η 
οποία εκδόθηκε από ……………………………………………………………….. ύψους ……,..€. 

12. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, που τυχόν ισχύουν κατά την 
ημέρα πληρωμής του πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

13. Η ανωτέρω σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 
14. Αυτό το συμφωνητικό συντάχτηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τους 

συμφωνούντες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τη Νομική Υπηρεσία 

Η 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι I  
Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6247] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αγ. Βασιλείου 62 /Περιστέρι/12135] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κος Μίχας Κων/νος ] 
- Τηλέφωνο: [210 5701602,] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prasino@peristeri.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.peristeri.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [«Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών μετά των υλικών»,  
CPV: 50870000-4 και 37535200-9] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6247] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσία] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [---] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  
Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 
(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 

 





Συντήρηση οργάνων παιδικών Χαρών (μετά των υλικών) 
Διακήρυξη Διαγωνισμού– Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  

2018 
43 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv; 

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

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/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. 

[] Ναι [] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

[] Ναι [] Όχι 
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αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ  του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxi; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
 

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

2) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Συντήρηση οργάνων παιδικών Χαρών (μετά των υλικών) 
Διακήρυξη Διαγωνισμού– Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  

2018 
51 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv. 

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

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

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

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

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

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

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

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

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

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

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/νση: Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
Τμήμα: Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Βασιλείου 62 
Πληροφορίες: κα Αλειφέρη 
Τηλ: 210 5701602,618 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

     Αρ. Μελέτης : 12  / 2018 
Προϋπολογισμός 155.000€ 

 
 
 
 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (μετά των υλικών)» 

Αρ. Μελέτης :  12 / 2018 

 

 

 
 
 
 

 

 
Κ.Α35.6262.354 

Προϋπολογισμός 155.000,00€ με Φ.Π.Α (24%) 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική έκθεση 
2. Τεχνική περιγραφή 
3. Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
5. Σχέδιο εντύπου οικονομικής προσφοράς 
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Σελίδα 2 από 74 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/νση:Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
Τμήμα: Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Βασιλείου 62 
Πληροφορίες: κα Αλειφέρη 
Τηλ: 210 5701602,618 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

     Αρ. Μελέτης : 12 / 2018 
Προϋπολογισμός : 155.000,00€ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη αυτή αφορά στην ανάθεση εργασιών συντήρησης επισκευής και 

διαμόρφωσης των εξήντα οχτώ (68) παιδικών χαρών του Δήμου Περιστερίου και θα 

περιλαμβάνει τόσο τη συντήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου όσο και την 

συντήρηση και επισκευή των οργάνων και του εξοπλισμού γενικώς των ανωτέρω παιδικών 

χαρών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους.  

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και 

συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στον Προϋπολογισμό της 

Μελέτης (για το σύνολο των εργασιών). 

 Αναλυτικότερα: 

1. Ως  προς  τον περιβάλλοντα χώρο θα περιλαμβάνει εργασίες επισκευής ,συντήρησης και  

διαμόρφωσης της περίφραξης και γενικώς οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται σύμφωνα με 

την νομοθεσία για την πιστοποίηση τους. 

2. Ως προς τα όργανα και τον εξοπλισμό γενικώς η συντήρηση θα περιλαμβάνει την 

αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, την αποξήλωση την 

μετακίνηση οργάνων, τη συμπλήρωση δαπέδων κ.λ.π. προκειμένου τα όργανα να είναι 

ασφαλή για χρήση από παιδιά και να καλύπτουν  το δυνατό τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 

EN 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.   

Οι παιδικές χαρές έχουν ως εξής :  
1. Παιδική χαρά Γλυνού (Προπυλαίων και Πυλαδη) 
2. Παιδική χαρά Ταντάλου (Τελαμώνος Τρισεύγενης Αλεξανδρουπόλεως) 
3. Παιδική χαρά Ανθούπολης (Αμαρίου, Αρτοξίνου, Τίρυνθος)  
4. Παιδική χαρά Πόθου (Ασκληπιού, Πηλέως Πόθου)  
5. Παιδική χαρά Αγίου Γεωργίου (Σκόπα) 
6. Παιδική χαρά Πρόνοιας (Θηβών και Ευκλείδη) 
7. Παιδική χαρά Χρυσούπολης (Εγνατίας, Αίγλης Ξενοκράτους) 
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8. Παιδική χαρά Λυσιμάχου (Λυσιμάχου, Έλλης) 
9. Παιδική χαρά Σαπφούς (Σαπφούς, Τεμπών, Μιλήτου, Ελλασσώνος) 
10. Παιδική χαρά Ναούσης (Ναούσης , Κόμης, Εύας) 
11. Παιδική χαρά Σπερχειού (Αιτωλών, Γρανικού, Αναγεννήσεως) 
12. Παιδική χαρά Ασκληπιού (Μενίππου, Ηρακλειδών, Αθηναίδος) 
13. Παιδική χαρά Ελαιών (Ανθέων, Φιλίππου, Βασιλικών, Ελαιών) 
14. Παιδική χαρά Φοινίκων (Κρίνων, Γαρδένιας, Φοινίκων) 
15. Παιδική χαρά Χρυσανθέμων (Ακακίας, Ρέας, Χρυσανθέμων) 
16. Παιδική χαρά Πευκών 
17. Παιδική χαρά Φοίνικα (Αθηνάς) 
18. Παιδική χαρά Αγίου Ελευθερίου (Αγίου Ελευθερίου και Παλιγεννεσίας) 
19. Παιδική χαρά Μυστριώτη (Μυστριώτη και Φιλίππου) 
20. Παιδική χαρά Κοντζιά (Κοραή , Παράσχου) 
21. Παιδική χαρά Κοραή (Φιλίππου, Μιχαλακοπούλου, Κοραή) 
22. Παιδική χαρά Βύρωνος (Πελοπίδα, Βύρωνος, Πλουτάρχου) 
23. Παιδική χαρά Ξενίας (Ερεχθείου, Κυριαζοπούλου, Ξενίας) 
24. Παιδική χαρά ΠΙπίνου (Πελασγίας, Πιπίνου) 
25. Παιδική χαρά Πραξιτέλους( Προβελεγγίου, Πραξιτέλους) 
26. Παιδική χαρά Καρυάτιδος (Καρυάτιδος, Εθν. Αντιστάσεως, Αναγνωστοπούλου) 
27. Παιδική χαρά Πελοπίδα (Στράβωνος, Πελοπίδα) 
28. Παιδική χαρά στρατοπέδου Καραϊσκάκη (Μυστριώτη) 
29. Παιδική χαρά Αριστάρχου (Αιγίου , Κομνηνών, Αριστάρχου) 
30. Παιδική χαρά Αγ. Πολυκάρπου (Πατρών, Πελασγίας, Φρίξου, Αγίου Πολυκάρπου 
31. Παιδική χαρά Νεμέας (Τριφυλλίας, Πανδρόσου, Νεμέας) 
32. Παιδική χαρά Λουκιανού (Μαραθονοκάμπου, Θεοτοκοπούλου, Λουκιανού) 
33. Παιδική χαρά Φαβιέρου (Πλουτάρχου, Φαβιέρου) 
34. Παιδική χαρά Θεοκλήτου 
35. Παιδική χαρά Οδοστρωμάτων (Αραχώβης, Τζων Κένεντυ, Οδοστρωμάτων) 
36. Παιδική χαρά Καρύστου(Μαβίλη, Μυρτιάς, Καρύστου) 
37. Παιδική χαρά Μ. Αντύπα (Παιδικού Σταθμού) 
38. Παιδική χαρά Καστοριάς (Πελοπίδα, Πατρών, Ερωτοκρίτου) 
39. Παιδική χαρά Άλσους (Αττικής, Ερωτοκρίτου) 
40. Παιδική χαρά Εθνικής Αντιστάσεως ( Εθνικής Αντιστάσεως, Ηπείρου, Αμφιάλης) 
41. Παιδική χαρά Δερβενακίων (Σουλίου, Πρεβέζης) 
42. Παιδική χαρά Ραβινέ (Ορφέως, Ραβινέ) 
43. Παιδική χαρά Αγίου Αντωνίου 
44. Παιδική χαρά Π. Τσαλδάρη (Πίνδου, Φλέμινγκ, Παναγή Τσαλδάρη) Α’  Παιδική χαρά 
45. Παιδική χαρά Χίου (Χίου, Χανίων) 
46. Παιδική χαρά Σύρου (Οδυσσέως, Πατρόκλου, Αίαντος) 
47. Παιδική χαρά Ποιητών (Κωνσταντινουπόλεως, Μουσουνίτσης, Ποιητών) 
48. Παιδική χαρά Τρώων 
49. Παιδική χαρά Αγίου Παύλου (Ζακύνθου, Λήμνου, Κεφαληνίας) 
50. Παιδική χαρά Λασάνη (Λάμπρου, Λαέρτου, Λασάνη) 
51. Παιδική χαρά Χαρ. Τρικούπη (Λέρου, Τεπελενίου) 
52. Παιδική χαρά Κύπρου (Τεπελενίου, Κύπρου) 
53. Παιδική χαρά Παναιτωλίου 
54. Παιδική χαρά Κλείτορος (Αγίου Παύλου, Κλείτωρος) 
55. Παιδική χαρά Μαζαράκη (Σκαμάνδρου , Παπαρηγοπούλου) 
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56. Ε’ Παιδική χαρά Κωστή Παλαμά (Δημοσθένους, Σπετσών) 
57. Παιδική χαρά 25ης Μαρτίου (Κορυτσάς, Ζήκου, Βούρμπιανης) 
58. Παιδική χαρά Σαρανταπόρου (Δερβενακίων, Γούναρη, Δελφών) 
59. Παιδική χαρά Αβονίτσης (Σαγγαρίου,Βελεστίνου, Αβονίτσης) 
60. Παιδική χαρά Καραϊσκάκη (Τζουμαγιάς, Καραϊσκάκη) 
61. Παιδική χαρά Σοφοκλή Βενιζέλου (Πανουργιάς, Μιαούλη, Μπιζανίου) 
62. Παιδική χαρά Φιλικών Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 
63. Παιδική χαρά Σφακίων (Μιχαήλ Βόδα, Σφακίων) 
64. Παιδική χαρά Κοπανακίου (Κολωνού, Κροντήρη Κοπανακίου 
65. Παιδική χαρά Γρεβενών  
66. Παιδική χαρά Τσαλαβούτα (Κρυστάλλη, Τσαλαβούτα) 
67. Παιδική χαρά Αλσους 
68. Παιδική χαρά Ιωαννίνων & Δημητροκάλη 

 
Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη 

λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών  όπως καθίσματα, πανέλα, αλυσίδες, 

τσουλήθρες, δάπεδα ασφαλείας σίδερα, πλέγματα  κ.λ.π. καθώς και ο λειτουργικός έλεγχος εκ 

μέρους του αναδόχου. Η επιλογή των εργασιών και των υλικών θα γίνεται με βάση αυτοψίες 

που διενέργησε η Υπηρεσία στο σύνολο των χώρων των παιδικών χαρών. 

Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του  έτους 2018 και του έτους  2019  με 

Κ.Α.35.6262.354, το δε ποσό της πίστωσης ανέρχεται   για  το έτος 2018  σε 110.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%) και για το έτος 2019 σε ποσό 45.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24%. 

Οι αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επισκευές καθώς και η τοποθέτηση των εξαρτημάτων 

θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες παιδικές χαρές του Δήμου με ευθύνη του αναδόχου, 

χωρίς καμία  επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών.  

Η  δε  καθημερνή παρουσία του αναδόχου κρίνεται αναγκαία . 

Η συγκεκριμένη δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις καθώς και στα όσα αναφέρονται στο Ν. 

4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις «Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» . 

 

Περιστέρι,    26/01 /2018 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

H  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ΑΛΕΙΦΕΡΗ 

              ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

   

 

 

        ΠΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/νση: Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής 
Τμήμα: Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Βασιλείου 62 
Πληροφορίες: κα Αλειφέρη 
Τηλ: 210 5701602-618 
Fax: 210 5701614 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

     Αρ. Μελέτης : 12 / 2018 
Προϋπολογισμός : 155.000,00€ 

 
2.ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο - Αντικείμενο της Υπηρεσίας 
Η μελέτη αυτή αφορά στην παροχή της υπηρεσίας για τη συντήρηση και επισκευή  εξήντα 

οχτώ (68) παιδικών χαρών του Δήμου Περιστερίου, μετά των υλικών που απαιτούνται, για τη 

λειτουργική αποκατάσταση τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ 2029/25.7.2014. 

α) στις ήδη πιστοποιημένες παιδικές χαρές 

β) στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης επισκευής και αντικατάστασης οργάνων υλικών και 

εξοπλισμού  για την συμμόρφωση και πιστοποίηση υπολοίπων παιδικών χαρών. 

   Επιπλέον των ανωτέρω για τις πιστοποιημένες παιδικές χαρές θα πρέπει να τηρείται και το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1176-7-2008. Εξοπλισμός παιδότοπων.- Μέρος 7 : Καθοδήγηση για 

την εγκατάσταση τον έλεγχο τη συντήρηση και τη λειτουργία. 

   Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η εργασία περιλαμβάνει  

 Τις απαραίτητες εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 6 του προτύπου 

ΕΝ1176,-7-2008, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την επισκεψιμότητα της 

παιδικής χαράς και οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά το μήνα από τον ανάδοχο 

 Την σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης (χρονοδιάγραμμα 

συντήρησης, χρονοδιαγράμματα ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  

σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάθε παιδικής χαράς 

 Τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και άμεσης επισκευής του φθαρμένου 

εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων κλπ), σύμφωνα 

με την παρ. γ του άρθρου 7 του  ίδιου ΦΕΚ καθώς και η θέση εκτός λειτουργίας του 

εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 7.  
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 Τις εργασίες επισκευής και αντικατάστασης οργάνων ,υλικών και εξοπλισμού για τη 

συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών. 
 ΑΡΘΡΟ 2 Ο - Ισχύουσες Διατάξεις 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

1. ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α 1́61) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

4. 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», 

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

6. ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. 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», 

8. ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

9. ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», 

10. ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 

«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

11. ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

12. ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

13. π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.», 

14. π.δ.80/2016 (Α  ́145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

15. π.δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

16. Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης.», 
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17. Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

18. Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β  ́931) 

απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.». 

19. Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα 

όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια»,. 

20. Κ.Υ.Α.  36873/2007 (ΦΕΚ 1364/B/2-8-2007) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της 

διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την 

ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.». 

21. του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β  ́ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης», 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο - Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 

Ειδικότερα: 

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

β) Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν βεβαίωση 

ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης επί ποινής αποκλεισμού. 
γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν 

τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ 

ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο 
πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινής αποκλεισμού. 
δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισμού και των 

πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να 
προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινής αποκλεισμού. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην 

παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα 

τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των  

αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. 





Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)του Δήμου για το έτος 2018. 
Μελέτη 

Σελίδα 8 από 74 

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από 

αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών ανά έτος ελέγχων και την έκδοση 

αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά. 

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

τεχνικές προδιαγραφές  ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων  που προσφέρουν , τα χρησιμοποιούμενα υλικά  ή 

άλλα ισοδύναμα αυτών καθώς και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται. 

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και ανταλλακτικών  είναι οι προτεινόμενες, και ενδεικτικές με περιθώριο απόκλισης 

±15% στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±15% στις διαστάσεις των επιμέρους στοιχείων, 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Ξυλεία γενικής χρήσης  
Τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού 

κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα 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). 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΞΥΛΟΥ  
Η συγκόλληση του ξύλου όπου απαιτείται, θα γίνεται με κόλλες  τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό 

ισοκυάνιο ή αντίστοιχο.  

Όλα τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι εμποτισμένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα με χρώματα 

υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη και 

υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ποιότητας, ανάλογα με αυτά, που 

προβλέπονται από τα εγκεκριμένα πρότυπα, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008.  

HPL (High Pressure Laminate) 

Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL ή άλλο υλικό παρόμοιας αντοχής και ανθεκτικότητας. 

Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

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. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του 

υλικού και από graffiti, καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, με αποτέλεσμα το graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα 

και να μην απαιτείται βαφή της επιφάνειας. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 

ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. Σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικού 

υλικού εκτός από HPL, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από παρόμοια υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα, το οποίο θα 

συνοδεύεται επίσης από την προαναφερόμενη γραπτή εγγύηση. 

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυμένος πολυεστέρας 

Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου. Υλικό ιδιαίτερα υψηλής αντοχής στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Μικρουλικά, σύνδεσμοι και λοιπά πλαστικά μέρη κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αντοχής σε ακτινοβολία και 

υψηλές θερμοκρασίες που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο 





Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)του Δήμου για το έτος 2018. 
Μελέτη 

Σελίδα 9 από 74 

(PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του 

ήλιου. 

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 μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν 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 πρέπει να 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. 

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 βάση το νερό και 

αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, 

γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.  

-Για την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών του τιμολογίου περιλαμβάνονται και τα υλικά στήριξης ή ανάρτησης 

όπως γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα (τάπες).   

 

Σε όλα τα κατωτέρω άρθρα περιλαμβάνεται η αποξήλωση του φθαρμένου, κατεστραμμένου υλικού, η προμήθεια, η 

μεταφορά και η τοποθέτηση του νέου εξαρτήματος καθώς και η λειτουργική αποκατάσταση του οργάνου. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (ΑΡΘΡΑ-136-157)  
  
 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 136-157), 

πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς 

του Ευρωπαϊκού ΕΝ1176: 2008 «Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων» (ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176:2008) και να έχουν 

ελεγχθεί  και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης  διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό  και να φέρουν 

στο πιστοποιητικό τους την πιστοποίηση συμμόρφωσης  με κωδικό σειράς παραγωγής με το παραπάνω πρότυπο 

(  άρθρο 4&1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο &2 και &3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (ΥΑ 27934/2014 (Υ.Α 27934/2014),  

συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α28492/2009).  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 (ΥΑ 27934/2014) , συμπληρωματικού και 

τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α 28492/2009). 
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Σύμφωνα με το ΦΕΚ  2029/Β/2014 (Υ.Α 27934/2014) και την εγκύκλιο 44 (Α.Π 681/2014) του ΥΠΕΣ . 

συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β (Υ.Α 28492/2009)  ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει 

με την προσφορά πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 

1176. 

 Όλοι οι εξοπλισμοί θα φέρουν σε εμφανές  σημείο ενημερωτική  σήμανση  στην οποία θα αναγράφονται  

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου  ή του εισαγωγέα ή του 

διανομέα . 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ  κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής 

γ) Τον αριθμό και την χρονολογία του εφαρμοζόμενου Ευρωπαικού προτύπου  ή του   ισοδύναμου. 

 
Χαρακτηριστικά ποιότητας των εξοπλισμών παιδικής χαράς: 

- Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες και σχεδιασμό για όλους τους χρήστες. 

- Παιδαγωγικές παράμετροι σχεδιασμού 

- Βέλτιστη λειτουργικότητα , ελκυστική εμφάνιση, μακροχρόνια  λειτουργική και  αισθητική ανθεκτικότητα 

- Μέριμνα για τους χρήστες όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την υφή των επιφανειών , τη μετάδοση  της 

θερμότητας, τις στρογγυλεμένες άκρες κλπ 

- Εργομετρικοί παράμετροι σχεδιασμού ανά ηλικιακή ομάδα 

- Οπτικές και απτικές απαιτήσεις όπως η υφή των επιφανειών , το εύρος της στιλπνότητας, ή έλλειψη 

μεγάλων αλλαγών στα χρώματα λόγω φθοράς ( μέγιστη σταθεροποίηση  έναντι των υπεριωδών ακτίνων 

χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων) 

- Μηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή , ελαστικότητα , μεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά , κλιματολογικές 

επιπτώσεις και βανδαλισμούς 

- Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης 

- Εστίαση στο περιβάλλον 

- Τα υλικά κατασκευής να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για τους χρήστες και το περιβάλλον. 

 

ΑΡΘΡΑ  133-135 

Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από πλακίδια  όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 133 έως και 135, θα 

πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ1177) και ΕΛΟΤ  ΕΝ 

71-3, Σύμφωνα με το ΦΕΚ  2029/Β/2014 (Υ.Α 27934/2014) και την εγκύκλιο 44 (Α.Π 681/2014) του ΥΠΕΣ . 

συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β (Υ.Α 28492/2009). 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 
 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ 
Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει: 

 Τις απαραίτητες εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 6 του προτύπου 

ΕΝ1176-7-2008, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την επισκεψιμότητα της 

παιδικής χαράς και οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά το μήνα από τον ανάδοχο 

 Την σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης (χρονοδιάγραμμα 

συντήρησης), χρονοδιαγράμματα ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάθε παιδικής χαράς 

 Τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και άμεσης επισκευής του φθαρμένου 

εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων κλπ), σύμφωνα 

με την παρ. γ του άρθρου 7 του  ίδιου ΦΕΚ καθώς και η θέση εκτός  λειτουργίας του 

εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 7.  

 Την άμεση αναφορά σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της 

παιδικής χαράς, τη θέση εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. γ. 

του άρθρου 7 του ιδίου ΦΕΚ. 

 Τις εργασίες επισκευής και αντικατάστασης οργάνων, υλικών και εξοπλισμού για τη 
συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών 

Αναλυτικότερα  
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να συστήσει κατάλληλο και έμπειρο συνεργείο με τον απαραίτητο και κατάλληλο μηχανικό 

εξοπλισμό  το οποίο θα επισκέπτεται τις παιδικές χαρές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα  συντάσσει η υπηρεσία. 

Θα επιθεωρεί τον εξοπλισμό, το δάπεδο, τον περιβάλλοντα  χώρο γύρω από τις παιδικές χαρές, θα ελέγχει την καλή 

λειτουργία, την ασφάλεια , την ασφάλεια και τη σταθερότητα του εξοπλισμού, θα εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, θα 

τις καταγράφει-φωτογραφίζει (με αναγραφή της ημερομηνίας στη φωτογραφία) και θα ενημερώνει σχετικά την 

υπηρεσία.  Απλές βλάβες οι οποίες απαιτούν μόνο εργασία ή και μικρουλικά, όπως: λίπανση των σημείων τριβής των 

εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία στα οποία έχουν δημιουργηθεί ακίδες, βερνικοχρωματισμός ξύλινων 

επιφανειών, αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή χτυπημάτων στα 

μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό ή βερνικόχρωμα, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση 

κλπ θα προβαίνει αυθημερόν στην αποκατάστασή τους με δικά του μικροϋλικά.  

Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (π.χ. προστατευτικό πανέλο, ρουλεμάν 

κ.λ.π.) ή την παρέμβαση για τη συμμόρφωση του οργάνου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις παρατηρήσεις 

των εκθέσεων επιθεώρησης, του πιστοποιημένου φορέα, ο ανάδοχος καταρχήν εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, 
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σημαίνει ευκρινώς την απαγόρευση χρήσης του οργάνου (με τη χρήση ταινίας σήμανσης) και ενημερώνει άμεσα 

προφορικά και γραπτά  την Υπηρεσία (αρμόδιο υπάλληλο). Εν συνεχεία ο Δήμος οφείλει να απαντήσει άμεσα 

σχετικά με τη διατήρηση ή μη της ταινίας, τη συμφωνία του με την αποκατάσταση ή μη της βλάβης ή την ολική 

αποξήλωση του οργάνου. Μετά την απάντηση του Δήμου για την παρέμβαση αποκατάστασης της βλάβης, η βλάβη 

αποκαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο ή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 
Tέλος ο ανάδοχος οφείλει καθημερινά να συντάσσει σχετικό φύλλο παρατηρήσεων  για κάθε παιδική χαρά που 

επισκέφτηκε στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν γίνει, καθώς και εκείνες που απομένουν να 

γίνουν. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με τις ανωτέρω φωτογραφίες θα παραδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας στην υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες  κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας για την 

συμμόρφωση  και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου μας.  

Οι εργασίες αυτές  μπορεί να περιλαμβάνουν  εργασίες  διαμόρφωσης υποβάσεων για την εγκατάσταση 

εξοπλισμού, εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση δαπέδου ασφαλείας, εργασίες  

συντήρησης εξοπλισμού, εργασίες αποξήλωσης και  αντικατάστασης εξοπλισμού, τριψίματα και βάψιμο οργάνων 

παιδικής χαράς, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις περιφράξεις των παιδικών χαρών  και γενικότερα 

οποιαδήποτε εργασία μπορεί να χρειαστεί για την πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου 

μας. 

Η τιμή αναφέρεται σε ανθρωποημέρα ανά τεχνίτη για την πλήρη ολοκλήρωση  των παραπάνω εργασιών  και θα 

καταγράφεται σε  δελτία επίσκεψης παιδικής χαράς που θα προσκομίζει ο ανάδοχος στην υπηρεσία. 

 
2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τα όσα 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων κατασκευαστικών 

οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την 

προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την 

ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 
- ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙ 

ΤΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΥΠ’ ΟΨΗ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ.  
- Επιπλέον ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού 

αντίγραφο : 

 Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισμό 

και τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με 
την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και 
ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας.  
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 Πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς ή άλλου 
ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού 
παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. 

 Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου 
πιστοποιητικού, του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα , που πρόκειται να 
αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, σχετικά με την 
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού 
εξοπλισμού.  

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΑΠΕΔΑ(CPV:37535200-9) 
Περιλαμβάνονται τα άρθρα 1 έως 157 

 
 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κατασκευάζεται από μεταλλική χαλυβδοσωλήνα περίπου Φ27 t=2mm και φέρει μεταλλικά χαλυβδοελάσματα 

πάχους 3mm εκατέρωθεν. Τα χαλυβδοελάσματα φέρουν κατάλληλες οπές για την συγκράτηση τους στα δομικά 

στοιχεία του εξοπλισμού. 
 
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΕΓΑΛΟ) 
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής καθώς και σιδηροσωλήνες 
διατομής περίπου Φ27mm και κατάλληλου μήκους. 
 
 
 
 
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ) 
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από μεταλλικά χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής  καθώς και σιδηροσωλήνες 

διατομής περίπου Φ27mmκαι κατάλληλου μήκους. 

 
4. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 
Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων, Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες 

τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών. 
 
5. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250  
Τα πλαϊνά  κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες 

τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών. 
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6. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550  
Τα πλαϊνά  κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες 

τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών. 
 
7. ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850  
Τα πλαϊνά  κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες 

τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών. 
 
8. ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) 
Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων κατάλληλων διαστάσεων που στερεώνονται σε δύο μεταλλικές λάμες 

καμπύλου σχήματος. Εξωτερικά των λάμων φέρει δύο πλευρικά τόξα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. 

 

9. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εκατέρωθεν. 
 
10. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Πρόκειται για κάθετη δοκό κατάλληλων διαστάσεων που συγκρατεί τις κουπαστές 
 
11. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ 
Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εσωτερικά των οποίων τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης. 

Τα πλαϊνά ξύλα, και στο σημείο που τοποθετείται το πλακάζ θαλάσσης φέρουν κατά το μήκος τους εγκοπή ικανού 

φάρδους και βάθους στην οποία και εισχωρεί το πλακάζ. Στο επάνω μέρος της ράμπας τοποθετούνται πλαστικές 

χειρολαβές για την βοήθεια του χρήστη 

 

 
 
12. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 
Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων και το 

οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα οποία χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του 

χρήστη. 

 
13. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm 
Πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. 
 
14. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm 





Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)του Δήμου για το έτος 2018. 
Μελέτη 

Σελίδα 15 από 74 

Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές στις οποίες συγκρατούνται οι 

«προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και 

πάχους. Στην απόληξη του σωλήνα συγκολλάται μεταλλικό τεμάχιο για την αποφυγή στρέψης κατά την πάκτωση. 
 
15. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα φάρδους 30mm και πάχους 4mm. Στην μέση 

συγκολλάται σωλήνας διαμέτρου Φ33,7mm ο οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 
 
16. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από σιδερογωνιά κατάλληλης διατομής  και πάχους 5mm. Στην μέση 

συγκολλάται σωλήνας διαμέτρου περίπου Φ33,7mm ο οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια 

έδρασης. 

 
17. ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Κατασκευή από σωλήνα Φ42,4 mm και πάχους 3mm ο οποίος εισέρχεται εσωτερικά στον κυρίως στύλο και 

ασφαλίζει με δύο μπουλόνια M10. Η κατασκευή είτε εκτείνεται στο σκάμμα πάκτωσης, είτε φέρει επιπλέον 

χαλυβδοέλασμα με οπές για την στήριξη του στο μπετό. 
 
18. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ( Π.Τ. ) (L=1000mm) 
Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm με επεξεργασμένες τις δύο πλευρές του 

«στράντζα» έτσι ώστε να επικαλύπτει την κολώνα. Επιπλέον φέρει οπή κατάλληλης διαμέτρου για την στερέωση του 

στην κολώνα.  
 
19. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 
Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες 

κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των 

κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG) πάχους 12mm. 

 
20. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 
Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες 

κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των 

κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm.  

 
21. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) ΚΟΙΝΑ 
Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG) πάχους 12mm. 
 
22. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (PLY) KOINA 
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Οι ορθοστάτες  κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm.  
 
23. ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 
Τα πλαϊνά προστατευτικά  κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους 

για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. 
 
24. ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 
Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι οποίοι και φέρουν συγκολλημένη 

λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 40x3mm. Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλάται 

χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές 

για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείτε από ξύλινους δοκούς κατάλληλης 

διατομής και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς.  

 
25. ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 
Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής  οι οποίοι και φέρουν 

συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους. Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλάται 

χαλυβδοέλασμα για την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές για την 

στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς κατάλληλης διατομής 

και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς.  

 
26. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) 
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm. 
 
27. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm. 
 
28. ΤΟΥΝΕΛ  GFRP (L=1000) Dia 600  (Single face) 

Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1000mm πάχους 12mm. 
 

29. ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. 
Προμήθεια και μεταφορά υποστυλώματος διατομής 95x95mm. 
 
30. ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) 
Σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Στο επάνω μέρος της φέρει κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική 

διάταξη για την σύνδεση της με τον οριζόντιο φορέα. 
 
31. ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ 





Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)του Δήμου για το έτος 2018. 
Μελέτη 

Σελίδα 17 από 74 

Προμήθεια και μεταφορά ημικυκλικού παταριού κατάλληλης ακτίνας, κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης με 

αντιολισθητική επιφάνεια και ενδεικτικού πάχους 21mm. 
 
32. ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Το μεταλλικό κάγκελο κατάλληλου ύψους περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ 

είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm 
 
33. ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ  (L=1000) 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής  και κουπαστή ενώ είναι κατάλληλου μήκους. 
 
34. ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής και κουπαστή. 
 
35. ΠΑΠΑΣ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Η 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Διακοσμητική ξύλινη κατασκευή αποτελούμενη από κολώνα 95x95mm και πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm 
 
36. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. 
 
37. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ (200Χ200) 
Ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. 
 
38. ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ  1,20+1,20 M 
Η τετραγωνική σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό 

άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους τετράγωνο πλευράς 2500 mm 

 
39. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) 
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο μήκος,  και σωλήνα ίδιας διατομής 

μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου. 
 
40. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο μήκος,  έναν σωλήνα ίδιας 

διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του 

πύργου και πέντε σωλήνες Φ33.7mm μορφοποιημένες σε σχήμα ‘Π’ τοποθετημένες οριζόντια στον κυρίως άξονα με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα ‘πατήματα’ της αναρρίχησης 
 
41. ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 
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Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά 

ξυλοτεμάχια. 
 
42. ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά 

ξυλοτεμάχια. 
 
43. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 
Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται  από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 
 
44. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 
Τρίγωνο – μετώπη κατασκευάζεται  από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm 
 
45. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm 
 
46. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm 
 
47. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ) 
Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm 

και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα 

ξύλα κατάλληλων διαστάσεων  που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. 

Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 

12mm που συνδέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα. 

 
 
48. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ 
Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm και 

κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλλων βρίσκονται τέσσερα 

ξύλα κατάλληλων διαστάσεων  που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. 

Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από HPL (τύπου MEG) πάχους 

12mm που θα συνδέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα. 
 
49. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 
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Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα κατασκευασμένου από HPL εξωτερικής 

χρήσης (τύπου MEG), κατάλληλων διαστάσεων  και πάχους 12mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά 

στήριξης. 
 
50. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 
Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης 
κατάλληλων διαστάσεων και πάχους 20mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 
51. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 
Κατασκευάζεται από ξυλοτεμάχιο κατάλληλης διατομής. Η επάνω του πλευρά φέρει διαμόρφωση με ράδιο όσο και το 

πάχος του ενώ στην αντιδιαμετρική του πλευρά δημιουργείται εσοχή κατάλληλου φάρδους και βάθους. 

 
52. ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους 20 mm και έχει ενδεικτικές διαστάσεις 800x640mm 
 
53. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές στις οποίες συγκρατούνται οι 

«προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και 

πάχους. Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται επιπλέον έλασμα με οπές.  
 
54. ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) 
Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο που τοποθετείται στις απολήξεις της σπείρας του ελατηρίου. Δημιουργεί επίπεδη 

επιφάνεια έδρασης και φέρει οπές για την σύνδεση με τον φορέα και την βάση. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο 

χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους. 
 
55. ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm / H=400mm) 
Ελατήριο κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm ύψος 400mm και διάμετρο 200mm και 

αποτελείται επιπλέον από 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. 
 
56. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 
Μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) κατάλληλου πάχους. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με 

εξωτερικές προεξοχές. 
 
57. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 
Λάμα κατάλληλου πάχους  και διατομής  
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58. ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. Στην επιφάνεια του φέρει οπές τόσο για την  συγκράτηση 

των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας. 
 
59. ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 
Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στην επιφάνεια του φέρει οπές τόσο για την  συγκράτηση των 

ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας. 
 
60. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο ζωάκι που κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG κατάλληλων 

διαστάσεων.  
 
61. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο που κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων 

διαστάσεων. 
 
62. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 
Η μορφή κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm 
 
63. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 
Η μορφή κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 
 
64. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) (ΚΟΜΠΛΕ) (ΤΜΧ-2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ) 
Αντικατάσταση αλυσίδας (DIN 766) γαλβανισμένη εν θερμώ με πάχος κρίκου 6mm σε κούνια παίδων και νηπίων, στο 

οποίο έχει τοποθετηθεί ακατάλληλη αλυσίδα ή έχει υποστεί βλάβη.  Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης της 

παλαιάς αλυσίδας και τις εργασίες τοποθέτησης της νέας συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών 

στήριξης.   

 
 
65. ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ 6) 
Ταχυκρίκος ασφαλείας ναυτικού τύπου παξιμάδι Μ6 
 
66. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm) 
Ένσφαιρος τριβέας κούνιας διαστάσεων (17/40_12mm) 
 
67. ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κοπίλια ασφαλείας προδιαγραφών κατά DIN 94 
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68. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) 
Προμήθεια και μεταφορά κουζινέτου για την ανάρτηση κούνιας. Για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας 

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

ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  
 
69. ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17 
Πύρος περιστροφής διατομής Φ17mm για την περιστροφή του στο ανάλογο ρουλεμάν. Ο πύρος φέρει στο άκρο του 

οπή για τη είσοδο της ασφάλειας. 
 
70. ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 
Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και καλύπτεται περιμετρικά με 

σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο με 

κατάλληλα ανοίγματα. Αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στο κάθισμα-φωλιά 
 
71. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ 
Ειδική διάταξη κουζινέτου κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304L βαρέως τύπου. Το κουζινέτο 

πέραν της παλινδρόμησης του έχει την  δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο για την αποφυγή καταπόνησης της 

αλυσίδας κατά την περιστροφή. 
 
72. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) 
Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους με τέσσερις οπές στις οποίες 

συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με σιδηροσωλήνα 

κατάλληλης διατομής και πάχους. Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του εδάφους συγκολλάται επιπλέον 

έλασμα με οπές.  
 
73. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και 

είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας 

διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 

 
74. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και 

είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας 

διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
75. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76) 





Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)του Δήμου για το έτος 2018. 
Μελέτη 

Σελίδα 22 από 74 

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και 

είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας 

διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
76. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76) 
Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και 

είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας 

διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 
 
77. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ντίζα  
Αντικατάσταση κουζινέτου σε σκελετό κούνιας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ακατάλληλο κουζινέτο ή έχει υποστεί 

φθορές.  Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης της παλαιού κουζινέτου και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης.    
 
78. ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 
Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια και είναι ανθεκτικό σε φθορά από χημικές ουσίες, περιέχει σταθεροποιητές, 

ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και παρέχει αντιστατική προστασία. Το κάθισμα φέρει 

εσωτερικά μεταλλική λάμα αλουμινίου και περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ, ώστε το κάθισμα να είναι 

αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. Το κάθισμα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ 1176:2008. 
 
79. ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 
Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει 

πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. Το κάθισμα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 

1176:2008. 
 
80. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ  
Προμήθεια και μεταφορά κωνικού τριβέα κίνησης κατάλληλων διαστάσεων ή ίσιας μορφής κατάλληλων διαστάσεων. 
 
81. ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) 
Αντικατάσταση δαπέδων μύλου κατάλληλων διαστάσεων από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλης διαμέτρου και πάχους 

0,02m. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 
 
82. ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 
Πάτωμα μύλου κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2mm με αυλακωτή – αντιολισθητική επιφάνεια. 
 
83. ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ  
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Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες 

επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης του μύλου. 
 
84. ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ Η ΒΙΔΩΜΑ) 
Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες 

επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης του μύλου. Στο κάτω μέρος φέρει διάταξη με μεταλλικά επιπλέον 

χαλυβδοελάσματα για τη  αντιστήριξη της βάσης και την  πάκτωση της στο σκυρόδεμα. 
 
85. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ) 
Ακραίο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm 
 
86. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ) 
Ενδιάμεσο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm 
 
87. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm και με αντιολισθητική επιφάνεια 

σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.  
 
88. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ) 
Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm και με αντιολισθητική επιφάνεια 

σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.  
 
89. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY) 
Προμήθεια και μεταφορά τιμονιού μύλου από πλακάζ θαλάσσης  πάχους 20mm, με το οποίο περιστρέφεται 

χειροκίνητα η όλη κατασκευή.   
 
90. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL) 
Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm με τις κατάλληλες οπές για την 

σύνδεση του στην ροζέτα βάσης του άξονα. 
 
91. ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
Ενισχυμένο ενδιάμεσο μεταλλικό τεμάχιο κατασκευασμένο από σωλήνα κατάλληλης διατομής πάχους για τη 

σύνδεση του άξονα του μύλου με το τιμόνι χρήσης. 
 
92. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
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Προμήθεια και μεταφορά πλαστικών συνδέσμων για σχοινί αναρρίχησης με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη 

ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, από πολυαμίδιο (PA) το οποίο φέρει σταθεροποιητές για την 

προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 
93. ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre) 
Ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα για την σύνδεση 

τεμαχίων κατά 90ο . Φέρει στις δύο του πλευρές κατάλληλα διαμορφωμένες οπές ώστε να χωνεύει το προεξέχων 

μέρος της βίδας. 
 
94. ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
Ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό τεμάχιο με διαμορφωμένες «αυλακώσεις» ώστε να εισέρχονται οι σπείρες του 

ελατηρίου. Διαμορφωμένες διαστάσεις ώστε στην μέγιστη συμπίεση των σπειρών να τηρείτε η απόσταση κατά ΕΝ 

1176 για την αποφυγή σύνθλιψης δακτύλου. 
 
95. ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 (ΜΑΥΡΟ) 
Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού προστατευτικού (καπάκι) ενδεικτικών διαστάσεων 10Χ10cm το οποίο εφαρμόζει 

στο τελείωμα της κολώνας του παιχνιδιού προς αποφυγή τραυματισμών. 
 
96. ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 
Καπάκι τάπας για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο. 
 
97. ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 
Προστατευτική τάπα με οπή για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο. 
 
98. ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣ Φ7 
Ειδικό τεμάχιο με κατάλληλη οπή και διαμορφωμένη κεφαλή (Φρέζα) για τη τοποθέτηση αντίστοιχων βιδών. 

 
 
99. ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethyle) 
Εργονομική χειρολαβή-αναβολέας αναρρίχησης κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα.  

 
100. ΧΕΡΟΥΛΙ / ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ (HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) 
Τοποθέτηση χειρολαβής ελατηρίου σε παιχνίδι ελατηρίου, κατασκευασμένης από πλαστικό ανθεκτικό στην υπεριώδη 

ακτινοβολία. Αποτελείται από δύο τεμάχια (σετ) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ειδική βίδα.  
 
101. ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) 
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Η βάση κατασκευάζεται από καμπυλωτό (τοξοτό) σωλήνα 2΄́  κατάλληλου πάχους και ύψους. Στην κορυφή του τόξου 

τοποθετούνται ελάσματα με οπές ώστε να συγκρατείται ο άξονας κίνησης του ρουλεμάν.  
 
102. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Αντικατάσταση καθισμάτων τραμπάλας με ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης ενδειτκικού πάχους 20mm.  

Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης του παλαιού καθίσματος και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης.   
103. ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 
Τοποθέτηση προστατευτικών ελαστικών στη βάση καθισμάτων τραμπάλας κατάλληλου πάχους που χρησιμεύουν 

στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος.  Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης.   
 
104. ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στο άνω μέρος του φέρει οπές στις οποίες τοποθετούνται τα 

χερούλια. 

 
105. ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ 
Διάταξη δαχτυλιδιού με ενιαίο σπείρωμα (θηλυκό ή αρσενικό) κατάλληλης διατομής (πχ. Μ8,Μ10,Μ12). 

Προδιαγραφές τεμαχίων κατά DIN 580 και DIN 582. 
 
106. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου φάρδους και πάχους. Στην μέση 

συγκολλάται σωλήνας ο οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 
 
107. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 450mm είτε  μήκος 2000mm και πλάτος 570mm και κατασκευάζεται 

από GFRP  πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των 

οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 
108. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 3000mm και πλάτος 450mm και κατασκευάζεται 

από GFRP  πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των 

οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 
109. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm) GFRP 
Η σκάφη έχει μήκος 3000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους 

στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με 

κατάλληλες βίδες. 
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110. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304 
Η σκάφη έχει μήκος 4000mm και πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 304 L. Το 

πάχος του αύλακα είναι 2mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές ενώ φέρει οπές μέσω των 

οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 
111. ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm) ή (+950/450mm) GFRP 
Η σκάφη έχει είτε μήκος 1500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 2000mm και πλάτος 450mm και κατασκευάζεται 

από GFRP πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των 

οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 
 
112. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
 
113. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm. 
 
114. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
 
115. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950)PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm. 
 
116. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
 
117. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm. 
 
118. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
 
119. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm. 
 
120. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) HPL 
Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
 
121. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY 
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Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm 
 
122. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm) L=65mm ((INOX) + ΤΑΠΕΣ + ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 
Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας 304L σατιναρισμένος πάχους 2mm. 
 
123. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (570mm) L=85mm ((INOX) + ΤΑΠΕΣ + ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 
Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας 304L σατιναρισμένος πάχους 2mm. 
 
124. ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  
Μεταλλική μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. 
 
125. ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  
Ξυλοτεμάχιο από ξυλεία πεύκης κατάλληλης διατομής, ικανό να δεχτεί την  τοποθέτηση της τσουλήθρας. 
 
126. ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL 
Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας κατασκευασμένων από HPL πάχους 

12mm, σε σχήμα ‘Γ’.  
 
127. ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY 
Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας κατασκευασμένων από πλακάζ 

θαλάσσης πάχους 24mm, σε σχήμα ‘Γ’.  
 
128. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) 
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. 

 
 
129. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ) 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm. 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. 
 
130. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 
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Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Η συγκόλληση των στρώσεων 

πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, 

διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα 

νερού. (m3) 
 
131. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ)  
Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Στις τελικές επιφάνειες πρεσάρεται 

βιομηχανικά επίστρωση φαινολικού υλικού (αντιολισθητικού) που δεν επιδέχεται βαφή. Η συγκόλληση των στρώσεων 

πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, 

διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα 

νερού. (m3) 
 
132. ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. 

Ξυλεία Πεύκης (προέλευσης Σουηδίας) ποσοστού υγρασίας ~15%. Η επιφάνεια της ξυλείας πρέπει να είναι 

επεξεργασμένη και με ομαλές επιφάνειες. Όλες οι ακμές να φέρουν ράδια κατάλληλα. Η τελική επεξεργασία αφορά 

βαφή με χρώματα νερού κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας.  

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

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

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)   Ακτινικά 

 0,0015         Εφαπτομενικά

 0,003         Κατά μήκος

 0,00007 

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 
 

133. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1400ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,45m σε κεραμιδί χρώμα. 

Κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και  σκούρας κόκκινης πολυουρεθάνης, με 

βάρος 29kg/m2. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών. Το δάπεδο 

ασφαλείας θα φέρει πιστοποίηση κατά EN 1177-2008. 
 
134. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70ΜΜ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2000ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ0,70m σε κεραμιδί χρώμα. 

Κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και  σκούρας κόκκινης πολυουρεθάνης, με 

βάρος 43kg/m2. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών. Το δάπεδο 

ασφαλείας θα φέρει πιστοποίηση κατά EN 1177-2008. 
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135. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2600ΜΜ 
Συμπλήρωση δαπέδου ασφάλειας με πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 0,50mX0,50mΧ1,00m σε κεραμιδί χρώμα. 

Κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και  σκούρας κόκκινης πολυουρεθάνης, με 

βάρος 66kg/m2. Η τοποθέτηση των δαπέδων θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης δυο συστατικών. Το δάπεδο 

ασφαλείας θα φέρει πιστοποίηση κατά EN 1177-2008. 

 
136.   ΚΟΥΝΙΑ  ΝΗΠΙΩΝ  2/ΘΕΣΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  
Ενδεικτικές διαστάσεις : : Υψος  2440mm, Μήκος 2800mm, Πλάτος 1450mm 

Ενδεικτικές  Διαστάσεις χώρου ασφαλείας̈ :Μήκος 3000mm,  Πλάτος 7000mm, ϋψος πτώσης 1300mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 2 παιδιά, δραστηριότητες : Κούνια – αιώρηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 1,5 ετών 

 

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 ενδεικτικών διαστάσεων  Φ76 mm, και  πάχους περίπου  3mm. 

Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα  ενδεικτικής διατομής  Φ60mm και ενδεικτικού πάχους 

3mm.  

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 

διακοσμητικά πανέλα από HPL περίπου 12mm 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» ενδεικτικής διατομής περίπου 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. 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) 

πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή 

ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να 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. 
2. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

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

στρωμάτων. 

 
137. ΚΟΥΝΙΑ  ΠΑΙΔΩΝ  2/ΘΕΣΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
Ενδεικτικές  διαστάσεις περίπου: : Υψος  2440mm, Μήκος 2800mm, Πλάτος 1450mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας̈ :Μήκος 3000mm,  Πλάτος 7000mm, ϋψος πτώσης 1300mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 2 παιδιά, δραστηριότητες : Κούνια – αιώρηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 3 ετών 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 

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

γωνία, και δύο καθίσματα παιδιών. 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα ενδεικτικών διαστάσεων περίπου  Φ76 mm, πάχους περίπου  

3mm. Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα ενδεικτικής διατομής Φ60mm και πάχους περίπου 

3mm.περίπου  

Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 

διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm 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» ενδεικτικής διατομής περίπου 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. 
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Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου 

διαστάσεων περίπου 400x125 και ενδεικτικού πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να 

είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) 

πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή 

ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να 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. 

2. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

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

στρωμάτων. 

 
138.  KOYNIA  ΔΙΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ  ΞΥΛΙΝΗ  ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 
Ενδεικτικές  διαστάσει : Υψος  2600mm, Μήκος 3700mm, Πλάτος 1960mm 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας::Μήκος 7700mm,  Πλάτος 3700mm, Ϋψος πτώσης 1500mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 2 παιδιά, δραστηριότητες : Κούνια – αιώρηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 1,5 ετών 
 
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 ενδεικτικών διαστάσεων  Φ90mm, πάχους περίπου 4mm.  Τα 

τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από στρόγγυλους κορμούς ενδεικτικής διατομής περίπου Φ 160 - 180mm 

ενώ στερεώνονται με μπουλόνια ενδεικτικής διατομής Μ12 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα πάχους 

περίπου 10mm. Το μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Οι απολήξεις των κορμών 

στο σημείο επαφής τους με το έλασμα είναι λοξοτομούμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο φάλτσο που πρέπει να έχει η 

κούνια. 

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 ενδεικτικών διαστάσεων Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 

γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. 
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Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. 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 κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου 

που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη για την 

αποφυγή πτώσεων. 

 
139. KOYNIA  ΔΙΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΞΥΛΙΝΗ  ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις : : Υψος  2600mm, Μήκος 3700mm, Πλάτος 1950mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:Μήκος 7700mm,  Πλάτος 3700mm, Ϋψος πτώσης 1500mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 2 παιδιά, δραστηριότητες : Κούνια – αιώρηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 3 ετών 

 

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

γωνία και δύο καθίσματα παιδιών. 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα ενδεικτικών διαστάσεων περίπου  Φ90mm, πάχους περίπου 

4mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από στρόγγυλους κορμούς ενδεικτικής διατομής  Φ 160 - 

180mm ενώ στερεώνονται με μπουλόνια ενδεικτικής διατομής   Μ12 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα 

πάχους περίπου 10mm. Το μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Οι απολήξεις των 

κορμών στο σημείο επαφής τους με το έλασμα είναι λοξοτομούμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο φάλτσο που πρέπει 

να έχει η κούνια. 

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 ενδεικτικής διατομής  Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 

γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 

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

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

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε 

να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  

Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα 

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

είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 

 
140.  ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ  
Ενδεικτικές διαστάσεις : : Υψος  3140mm, Μήκος 4200mm, Πλάτος 4200mm 

Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μήκος 7130mm,  Πλάτος 7040mm, , Μέγιστο ύψος πτώσης 1350mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 4 παιδιά, δραστηριότητες : Τραμπαλλισμός, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 6 ετών 





Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)του Δήμου για το έτος 2018. 
Μελέτη 
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Γενική τεχνική περιγραφή 
Αποτελείται από: δύο (2) μεταλλικές κατακόρυφες δοκούς, δύο (2) ξύλινες διασταυρούμενες οριζόντιες δοκούς, και 

τέσσερις (4) δίσκους – καθίσματα.  
Δομή παιχνιδιού 
Πρόκειται για μια κατασκευή σταυρωτού σχήματος με δύο μεταλλικές δοκούς διαμέτρου 150mm έως 180mm, που 

τοποθετούνται κατακόρυφα προκειμένου να υποστηρίξουν τις δύο οριζόντιες ταλαντευόμενες διασταυρούμενες 

δοκούς επίσης διαμέτρου 150mm έως 180mm και ενδεικτικού μήκους 4200mm και 4200mm αντίστοιχα, από όπου 

αναρτώνται οι δίσκοι-καθίσματα, σε κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα τους. Το συνολικό ύψος της κατασκευής φτάνει 

περίπου τα 3140mm. Ο λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, όπως αναφέρεται στον πίνακα των διαστάσεων του 

χώρου ασφαλείας περιλαμβάνει μία περιμετρική ελεύθερη ζώνη για την ασφαλή χρήση του παιχνιδιού. Οι οριζόντιες 

δοκοί ταλαντώνονται μέσω ενός ανθεκτικού μηχανισμού αποτελούμενος από μασίφ άξονα ο οποίος περιστρέφεται 

σε κουζινέτα αυτολιπαινόμενα κατασκευασμένο από κράμα αλουμινούχου μπρούντζου. Ο περιορισμός της κίνησης 

των οριζόντιων δοκών στην επιθυμητή κλίση επιτυγχάνεται διαμέσω κατάλληλης σκληρότητας αποσβεστήρων που 

τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία της κατασκευής. 

Ο μηχανισμός προσφέρει ελεγχόμενη ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας EN1176:08 

και είναι ελεγμένος δυναμικά στις δυνάμεις στρεβλώσεως, μέσω πεπερασμένων στοιχείων σε ειδικό πρόγραμμα 

Η/Υ.  Οι δοκοί φέρουν ειδική διαμόρφωση στα άκρα τους, τόσο διακοσμητική όσο και λειτουργική για την αποφυγή 

ξεφλουδίσματος. Οι δίσκοι-καθίσματα είναι από καουτσούκ με μεταλλικό εσωτερικά σκελετό για μεγαλύτερη άνεση και 

αντιολισθητική λειτουργία. Αναρτώνται από επικαλυμμένες αλυσίδες για καλύτερη λαβή και αίσθηση, με εντατήρες 

από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Η θεμελίωση γίνεται με πάκτωση εντός εδάφους, σε οπή ενδεικτικών διαστάσεων 

1000mm x 1000mm x 800mm, η οποία εν συνεχεία γεμίζει με σκυρόδεμα.  

 
141. ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 12-ΕΔΡΟ 

Γενική τεχνική περιγραφή 
 
Το παιχνίδι αποτελείται από: (1) Δωδεκάεδρο ,(2) δύο υποστυλώματα,(1) μία βάση,χούφτες αναρρίχησης 
 
Τεχνικές πληροφορίες Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου (mm): Μήκος2180, Πλάτος1770, Ύψος/ Ύψος πτώσης2050 
Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας (mm): Μήκος5690, Πλάτος5270, Ύψος/ Ύψος πτώσης2050 
Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 3 παιδιά, δραστηριότητες : Αναρρίχηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 3 ετών 
 
Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων/ Υλικά κατασκευής: 
 
Το παρών αποτελεί αναρριχητική κατασκευή απεικονίζοντας το γεωμετρικό σχήμα του «Δωδεκάεδρου». Η 

αναρρίχηση των χρηστών πραγματοποιείται με την βοήθεια πλαστικών χειρολαβών και αναβολέων. 

Η κατασκευή αποτελείται από δώδεκα πανέλα πενταγωνικού σχήματος τα οποία αποτελούν και τις έδρες του 

δωδεκάεδρου. Στις πλευρές των πενταγώνων και εσωτερικά αυτών διαμορφώνονται εσωτερικά εσοχές «πατούρες» 

στις οποίες τοποθετούνται μεταλλικά στραντζαριστά ειδικά τεμάχια για την ένωση μεταξύ τους. Τα πανέλα στις ακμές 

τους έχουν υποστεί  λοξότμηση στις κατάλληλες μοίρες ώστε να δίνουν εξωτερικά ενιαία επιφάνεια χωρίς ανοίγματα. 
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Εξωτερικά και στις ακμές των ενώσεων τοποθετούνται ανοξείδωτα ειδικά κατασκευασμένα τεμάχια ενδεικτικού 

πάχους 2mm.  

Στις έδρες που φαίνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη, βιδώνονται πλαστικές χούφτες για να 

διευκολύνουν την αναρρίχηση στο παιχνίδι. 
Βάση – Υποστυλώματα:  
Το παιχνίδι εδράζει σε μία κεντρική μεταλλική βάση σε μικρή απόσταση από το έδαφος, επιπλέον στηρίζεται και με 

δύο κοντά μεταλλικά υποστυλώματα από σωλήνα ενδεικτικής διαμέτρου Φ60mm και πάχους 3mm.   

 
142. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΝΕΦΟ»  

 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Γενικές διαστάσεις περίπου: : Υψος  3700mm, Μήκος 2810mm, Πλάτος 2590mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μήκος 6160mm,  Πλάτος 5940mm, , Μέγιστο ύψος πτώσης 2870mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 4 παιδιά, δραστηριότητες : Ανάβαση, αναρρίχηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 6 ετών 
   Τεχνική περιγραφή 
Σύνθετο παιχνίδι αναρρίχησης ενδεικτικών διαστάσεων 2,59m x 2,81m x 3,70m  για παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του χώρου ασφαλείας του εξοπλισμού είναι 6,16 x 5,94m και το μέγιστο ύψος ελεύθερης 

πτώσης ανέρχεται σε 2870mm. 

Το όργανο αποτελείται από:  

Τέσσερις (4) μεταλλικές κατακόρυφες κολώνες στήριξης 

Τρεις (3) τριγωνικές καμπύλες πλατφόρμες 

Μία (2) μεταλλική καμπύλη δοκό αναρρίχησης 

Ένα (1) μεταλλικό καμπύλο στύλο αναρρίχησης  

Μία (1) κεκλιμένη μεταλλική δοκό με δύο ελαστικές σφαίρες 

Ένα (1) στύλο τύπου πυροσβέστη  

Ένα (1) θεματικό πανέλο 

Μεταλλικές κουπαστές και χειρολαβές 

 

Οι κολώνες στήριξης αποτελούν τον βασικό σκελετό της κατασκευής και είναι μεταλλικές. Οι δύο έχουν ενδεικτικό  

ύψος περίπου 4155mm, η τρίτη κολώνα περίπου 3825mm και η τέταρτη που είναι η πιο χαμηλή, έχει ύψος περίπου 

3165mm. Η κάθε κολώνα πακτώνεται στο έδαφος, σε ενδεικτικό βάθος περίπου 600mm, μέσω ειδικού ενιαίου 

σωλήνα πάκτωσης, αφήνοντας καθαρό ύψος για τις κολώνες από το επίπεδο του εδάφους και άνω, περίπου 

3555mm (για τις δύο ισοϋψείς κολώνες), περίπου 3225mm (για την τρίτη κολώνα) και περίπου 2565mm (για την 

τέταρτη κολώνα). 

Ο σωλήνας πάκτωσης ενδεικτικού (μήκους  600mm), φέρει στο κάτω μέρος του και σε απόσταση 300mm από το 

κάτω άκρο του, κάθετο μεταλλικό στοιχείο, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη στατικότητα της κατασκευής και να 

εκμηδενίζεται η πιθανότητα περιστροφής ή  υποχώρησης της κολώνας, εντός του εδάφους. 
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Για την πάκτωση ανοίγεται λάκκος ενδεικτικών διαστάσεων   500x500mm και βάθους περίπου 600mm. Αφού 

τοποθετηθεί ο σωλήνας εντός του λάκκου, γεμίζεται με μπετό Β25.  

Οι πλατφόρμες τριγωνικού καμπύλου σχήματος, έχουν γενικές ενδεικτικές διαστάσεις περίπου 900Χ800mm και 

κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 13mm, με αντιολισθητική επιφάνεια. Εδράζουν πάνω σε 

μεταλλικές σωλήνες αναλόγου σχήματος η κάθε μία και βρίσκονται ανάμεσα στα τέσσερα δοκάρια στήριξης, η μία 

πάνω από την άλλη σε αντιδιαμετρική διάταξη για την σωστή ανάβαση του χρήστη. 

Οι μεταλλικές κουπαστές έχουν καμπύλο σχήμα και είναι κατασκευασμένες από σωλήνα ενδεικτικής διατομής  

Φ48mm.  
Το θεματικό πανέλο αποτελείται από ένα κύριο στοιχείο κομμένο με καμπύλες και ακόμα ένα προσαρτημένο στο 

κύριο σε ενδεικτικό σχήμα σύννεφο . Το πανέλο αυτό αναρτάται από μία καμπύλη μεταλλική σωλήνα και στηρίζεται 

και σε μία από τις τέσσερεις κολόνες. Είναι κατασκευασμένα από HPL (τύπου MEG) πάχους περίπου 12mm.  
Η μεταλλική δοκός αναρρίχησης έχει καμπύλο σχήμα, ξεκινά από το έδαφος και καταλήγει στο ύψος του 

θεματικού πανέλου. Αποτελείται από μία κύρια καμπύλη μεταλλική σωλήνα ενδεικτικής διαμέτρου  Φ42mm και 

πατήματα αριστερά και δεξιά από σωλήνα ενδεικτικής διαμέτρου Φ33mm. Κάθε πάτημα στο ελεύθερο άκρο του έχει 

βιδωμένο σφαιρικό ειδικό τεμάχιο σαν τελείωμα.  
Ο μεταλλικός στύλος αναρρίχησης έχει την ίδια διάσταση και κλίση με τη μεταλλική δοκό, με τη διαφορά ότι δεν 

έχει πατήματα κι βρίσκεται ακριβώς μπροστά από αυτή. Είναι κατασκευασμένος από σωλήνα ενδεικτικής διαμέτρου 

Φ42mm. 

Η κεκλιμένη δοκός ξεκινά από το έδαφος και καταλήγει κεντρικά στη δεύτερη πλατφόρμα. Είναι σωλήνα ενδεικτικής 

διατομής Φ42mm και σε αυτήν περνούν κεντρικά δύο ελαστικές σφαίρες ενδεικτικής διαμέτρου περίπου 45mm και 

κατασκευασμένες από κατάλληλο ελαστομερές υλικό (μίγμα ελαστικού EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης), ικανής 

αντοχής. Η κάθε σφαίρα στο εσωτερικό της είναι ενισχυμένη με πυρήνα αλουμινίου πάχους περίπου 4mm. Εν 

συνεχεία η σφαίρα επενδύεται με το μίγμα EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης..  
Ο στύλος τύπου πυροσβέστη αποτελείται από μία κατακόρυφη ίσια σωλήνα διατομής περίπου Φ42mm που 

ξεκινά από το έδαφος και καταλήγει σε μία καμπυλωμένη σε ημικύκλιο σωλήνα που στηρίζεται στις δύο ψηλότερες 

κατακόρυφες δοκούς.  Στην κατακόρυφη σωλήνα κολλάει μία λεπτότερης διατομής περίπου Φ33mm, σε σχήμα 

‘φιδάκι’ που δημιουργεί πατήματα και διευκολύνει την ανάβαση του χρήστη.  

 

 

 

143.  ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ( HP L) 
 
Τεχνική Περιγραφή 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος 2950 mm, Μήκος 4660 mm, Πλάτος 5420 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης1250 mm, Μήκος7330 mm: Πλάτος 8920mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 10 παιδιά, δραστηριότητες : Αναρρίχηση , ολίσθηση, παιχνίδι με άμμο, Ηλικιακή 

ομάδα  ≥ 3 ετών 
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Γενική τεχνική περιγραφή 

Η σύνθετη κατασκευή αποτελείται από ένα (1) σπιτάκι, μια (1) πλατφόρμα, μία (1) τσουλήθρα, μία (1) κατακόρυφη 

αναρρίχηση, ένα (1) περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και κουβαδάκι μεταφοράς άμμου, μία κλίμακα ανόδου και 

ένα καθισματάκι. Το παιχνίδι στο σύνολό του προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και εναλλακτικών παιχνιδιών. 

 
Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι: α) το εργονομικό του μέγεθος που εναρμονίζεται απόλυτα με τις 

αναλογίες του χρήστη, β) η φυσική του ξύλινη επιφάνεια του που είναι ιδιαίτερα προσφιλής στις παιδικές αισθήσεις, γ) 

οι ευρύχωρες επιφάνειες επί της πλατφόρμας της κατασκευής και κάτω από αυτή, δ) οι πολλαπλές δυνατότητες 
άσκησης και παιχνιδιού που προσφέρει. 

Ταυτόχρονα υπάρχει ενσωματωμένο κάτω από την πλατφόρμα της κατασκευής τραπεζάκι-πάγκος με θεματική 

μορφή που προσφέρει επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού.  
 
Ο βασικός εξοπλισμός του παιχνιδιού είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν 

γωνιασμένη κοπή, κάθετη με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθμίδες ανάβασης είναι 

από σκληρή ξυλεία προερχόμενη από φυλλοβόλα μη κωνοφόρα δένδρα. 

 Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται στο 

κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την αποφυγή επαφής 

του ξύλου με υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή ενδεικτικού βάθους  550mm. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων: 
 
ΣΠΙΤΑΚΙ 
Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα τέσσερα 

υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται. 

Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του σπιτιού να 

σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του.  

Κάποιες από τις σανίδες μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια περισσότερο 

ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι φέρει το απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. 

Οι πλευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων υποστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη 

σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες κατάλληλης διατομής οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες 

επιφάνειες με χαράξεις και πιθανή αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου. 

Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα ενδεικτικής διατομής  

115 x 115 mm στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες ενδεικτικού μήκους 

περίπου 1650 mm. 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Η πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα ενδεικτικής διατομής 115 x 115 mm στα οποία 

στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 mm. 
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Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται με φράγμα προστασίας από πτώση 

το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες. 

 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ 
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς ενδεικτικής διατομής  95 x 95 mm και δύο (2) 

στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασεκυσμένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή αντοχή τους.  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL)) 
 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.  

Η σκάφη έχει μήκος περίπου 2000mm, πλάτοςπερίπου  570mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE 

RAINFORCED POLYESTER) πάχους περίπου 4,5mm. 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 περίπου 18mm. 

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

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες περίπου 

Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ενδεικτικό  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. 

 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ-ΠΑΓΚΟΣ (HPL) 
Σε ενδεικτικό ύψος περίπου περίπου 550mm από το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα της 

πλατφόρμας του σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από HPL (τύπου MEG) πάχους περίπου 

18mm και μήκους τέτοιο που να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα της πλατφόρμας. 
 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 
Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεματική επιστέγαση και ένα σύστημα 

μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώματα ενδεικτικής διατομής 115 x 115 

mm που συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά χώματος-άμμου από 

και προς την πλατφόρμα. Στο άνω υποστύλωμα εφαρμόζεται επιπλέον ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην 

περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός τοποθετημένη υπό κλίση επίσης ενδεικτικής διατομής  

115 x 115 mm. Στην απόληξη της κεκλιμένης δοκού τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο 

HPL (τύπου MEG) πάχους 12 mm.  

Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας από το 

σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα από το οποίο αναρτάται δοχείο-

κουβαδάκι για τη μεταφορά. 
 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ  
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Η κατακόρυφη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ ενδεικτικών διαστάσεων   2000 x 1500 mm, ένα επιπλέον 

υποστύλωμα ενδεικτικής διατομής  115 x 115 mm, και ζεύγος αντηρίδων τοποθετημένων σε γωνία 90° (σε κάτοψη) 

για την επαρκή στήριξή της στο έδαφος. Το δίχτυ ενδεικτικού τύπου ‘Ηρακλής’ αποτελείται από πολύκλωνο 

συρματόσχοινο διατομής περίπου 16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του 

κατά της τριβής. Τα καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους. 
 
 
144. .ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ –HPL  ΣΥΝΝΕΦΟ  Η  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  

 

Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος3600 mm , Μήκος 3110 mm, Πλάτος 2650 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης1250 mm, Μήκος6420 mm: Πλάτος 5650mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 4 παιδιά, δραστηριότητες :Ανάβαση , ολίσθηση, παιχνίδι ρόλων, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 6 

ετών 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σύνθετο αποτελείται από ένα (1) πύργο με επιστέγαση, μία (1) τσουλήθρα, ένα (1) στρογγυλό τραπεζάκι 

πολλαπλών χρήσεων και μία (1) μεταλλική κλίμακα ανόδου.  
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
Ο χρήστης εισέρχεται στον πύργο περίπου (h=1250mm) του συνθέτου από τη μεταλλική κλίμακα ανόδου. Η κλίμακα 

συνοδεύεται από μεταλλική μπάρα κρατήματος τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος. Αριστερά από την είσοδο από τη 

μεταλλική κλίμακα τοποθετείται η τσουλήθρα. Οι άλλες δύο ελεύθερες πλευρές καλύπτονται με δύο φράγματα 

προστασίας από πτώση. Στην απέναντι πλευρά από αυτή της εισόδου τοποθετείται το στρογγυλό τραπεζάκι 

πολλαπλών χρήσεων. Την κατασκευή ολοκληρώνει η επιστέγαση του πύργου σε μορφή σύννεφου. 
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ 
Η μεταλλική κλίμακα ανόδου αποτελείται από το σκελετό με τις μπάρες πάνω στις οποίες βιδώνονται μέσω ειδικών 

τεμαχίων τα τέσσερα (4) πατήματα με το πρώτο –το πλατύσκαλο- να απέχει τουλάχιστον 400mm από το έδαφος. 

Την κατασκευή ολοκληρώνει το προστατευτικό κιγκλίδωμα της σκάλας που αποτελείται από δύο (2) μεταλλικές 

σωλήνες κουρμπαριστές, ενδεικτικής διατομής περίπου Φ42.4mm τοποθετημένες εκατέρωθεν του μεταλλικού 

σκελετού. Ο σκελετός, οι μπάρες και οι κουπαστές είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Αντίστοιχα τα 

πατήματα είναι κατασκευασμένα από HPL (τύπου MEG) πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική επιφάνεια και 

έχουν καμπύλο περίγραμμα που συνάδει με τη θεματική μορφή της επιστέγασης και κατ’ επέκταση του συνθέτου. 

 
ΠΑΤΑΡΙ ενδεικτικών διαστάσεων 683x683mm (h=1250mm) 

Αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα πάνω στα οποία βιδώνονται δύο τραβέρσες ξύλινες ενδεικτικών 

διαστάσεων 663x120x58mm πάνω στις οποίες στηρίζεται αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης ενδεικτικού πάχους  

21mm.  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  (ΙΣΙΑ L=2140mm- σε κάτοψη ) 
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τα πανέλα εξόδου και τη 

βάση. Η σκάφη έχει ενδεικτικό μήκος 2140mm σε κάτοψη, με ενδεικτικό πλάτος περίπου 450mm και κατασκευάζεται 

από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες υάλου (GFRΡ), πάχους περίπου 4,5mm. Είναι διαμήκως 

στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με 

κατάλληλες βίδες. Τα πλαϊνά της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG)  ενδεικτικού πάχους 18mm. 

Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) ενδεικτικού πάχους  18mm. Στο κενό 

μεταξύ των πανέλων αυτών προσαρμόζεται μεταλλικός σωλήνας ως μπάρα κρατήματος σε ύψος τέτοιο ώστε να 

αναγκαστεί 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. 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL) 
Το φράγμα προστασίας πτώσεων κατασκευάζεται από από HPL ενδεικτικού πάχους περίπου 12mm, έχει 

ενδεικτικές διαστάσεις 755x493mm και τοποθετείται ανάμεσα από τα υποστυλώματα του πύργου. 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (HPL) 

Σε ενδεικτικό ύψος 550mm από το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα του πύργου Α, στρογγυλό 

τραπεζάκι πολλαπλών χρήσεων από HPL (τύπου MEG)  ενδεικτικού πάχους περίπου 12mm και διαμέτρου 

περίπου 900mm το οποίο στηρίζεται σε δύο (2) επιπλέον υποστυλώματα.  
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ (HPL) 
Η επιστέγαση του πύργου πραγματοποιείται με πανέλο σε σχήμα σύννεφου κατασκευασμένο από HPL (τύπου 

MEG) ενδεικτικού πάχους 12mm. Το πανέλο στηρίζεται από τα τέσσερα υποστυλώματα του παταριού μέσω 

τεσσάρων (4) καμπύλων μεταλλικών σωλήνων διατομής περίπου  26,9mm. Η σύνδεση μεταξύ του σωλήνα και του 

πανέλου πραγματοποιείται με μεταλλική φλάντζα. Οι καμπύλες σωλήνες έχουν -ανά δύο- τέτοιο μήκος (δύο 

μεγαλύτερου και δύο μικρότερου μήκους) ώστε το πανέλο της επιστέγασης να τοποθετείται τελικά υπό κλίση. 

 
145.  ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος3000 mm , Μήκος 8870mm, Πλάτος 5620 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης2100 mm, Μήκος11935 mm: Πλάτος 8715mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 8 παιδιά, δραστηριότητες : Ισορροπία, αναρρίχηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 3 ετών 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η κατασκευή αποτελείται από μία (1) γέφυρα κατασκευασμένη με συρματόσχοινα, μία (1) ξύλινη πολυκολλητή 

καμπύλη-δοκό ισορροπίας, ένα (1) αναρριχητικό πέρασμα κρεμαστών μεταλλικών χειρολαβών επιλυμένων με 

ελαστομερές υλικό αναρτώμενων σε πολυκολλητή δοκό,  κουρμπαριστές σωλήνες ισορροπίας και δύο (2) 

αναρριχητικά πλαίσια. 

 
Δομή παιχνιδιού 
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Η γέφυρα με τα συρματόσχοινα οδηγεί στην καμπύλη δοκό ισορροπίας η οποία με την σειρά της καταλήγει στο 

αναρριχητικό πέρασμα. Εν συνεχεία υπάρχουν οι κουρμπαριστοί αναρριχητικοί σωλήνες και τέλος τα δύο 

αναρριχητικά πλαίσια. 

 
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 
Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων κολώνων  ενδεικτικής διατομής 115x115mm και ενδεικτικού  ύψους 2900mm. 

Η γέφυρα αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, πολύκλωνο συρματόσχοινο 

ενδεικτικής διατομής 16mm. Η γέφυρα που σχηματίζεται θα έχει ενιαίες κουπαστές ύψους τουλάχιστον 700mm, ενώ 

στο μέρος όδευσης θα φέρει τρεις σειρές από συρματόσχοινο με ίσες αποστάσεις 50mm μεταξύ αυτών. Η 

κατασκευή αναρτάται στους ορθοστάτες με τέσσερα μπουλόνια Μ12x150.  

Για την στιβαρότητα της κατασκευής, οι κολώνες συνδέονται περιμετρικά με πάνελ κατασκευασμένα από HPL τύπου 

MEG ενδεικτικού πάχους 12mm και τα οποία φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένη εσοχή κατά το μήκος τους, στην 

οποία βιδώνεται σωλήνας διαμέτρου 33,7mm ο οποίος δίνει την απαιτούμενη ακαμψία στην κατασκευή. Τα πάνελ 

συνδέονται με τις τέσσερις κολώνες με ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς συνδέσμους ενδεικτικού πάχους 4mm. 
 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
Η καμπύλη δοκός ισορροπίας αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένη δοκό ενδεικτικής  διατομής 110x140mm 

και ενδεικτικού  μήκους 4050mm. Σχηματικά η δοκός φέρει δύο καμπύλες αντίθετες μεταξύ τους, και ενδεικτικής 

ακτίνας 2000mm η κάθε μία.  

Η στερέωση της δοκού με τις κολώνες της υπόλοιπης κατασκευής επιτυγχάνεται με τέσσερα μπουλόνια Μ12x250. 

 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων κολώνων ενδεικτικής διατομής διατομής 115x115mm και ενδεικτικού ύψους 

2900mm. Κάθε ζεύγος κολώνων συνδέεται με οριζόντιο σωλήνα ενδεικτικής διαμέτρου 60,3mm και πάχους 3mm. 

Στο μέσω του οριζόντιου σωλήνα συγκολλάτε κατακόρυφος σωλήνας ενδεικτικής διαμέτρου 42,4mm στον οποίο 

προσαρμόζεται το σύστημα ανάβασης και κατάβασης του περάσματος. Για το σύστημα αυτό συγκολλούνται σε 

συγκεκριμένα ύψη στον άξονα του κατακόρυφου σωλήνα ειδικά μεταλλικά ελάσματα  ενδεικτικού πάχους 4mm 

πάνω στα οποία τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm, ενδεικτικής 

διαμέτρου 300mm, το οποίο αποτελεί και το πάτημα της κατασκευής.   

Στο επάνω μέρος των οριζόντιων σωλήνων προσαρμόζεται κατάλληλα διαμορφωμένη δοκός ενδεικτικής διατομής 

110x140mm κα ιενδεικτικού  μήκους 4050mm. Σχηματικά η δοκός φέρει δύο καμπύλες αντίθετες μεταξύ τους, και 

ακτίνας 2000mm η κάθε μία. Στο κάτω μέρος της δοκού προσαρμόζονται μεταλλικές. Οι χειρολαβές είναι 

κατασκευασμένες από άξονα ενδεικτικού πάχους 7mm διαμορφωμένο σε στρογγυλή μορφή εσωτερικής διαμέτρου 

125mm. Στο σημείο που πιάνεται ο χρήστης υπάρχει επικάλυψη με ειδικό ελαστομερές υλικό ενδεικτικού  πάχους 

στρώσης 24mm. Η χειρολαβή αναρτάται στην δοκό μέσω ανοξείδωτου κουζινέτου και ανοξείδωτης αλυσίδας που 

τηρεί τις προδιαγραφές κατά DIN 766. Η δοκός φέρει δέκα χειρολαβές τοποθετημένες σε θέση κατάλληλη για την 

ορθή χρήση της δραστηριότητας. 
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ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  
Αποτελείτε από οριζόντιο σωλήνα ενδεικτικής διατομής 60,3mm και ενδεικτικού πάχους 3mm, επάνω στον οποίο 

προσαρμόζονται τέσσερις κουρμπαριστοί σωλήνες ενδεικτικής διατομής 33,7mm και πάχους 2mm. Ο οριζόντιος 

σωλήνας είναι ενδεικτικού μήκους 2360mm. Οι κουρμπαριστοί σωλήνες είναι ενδεικτικού μήκους 1310mm 

διαμορφωμένοι σε τόξο ενδεικτικής ακτίνας 400mm τα δύο άκρα τους αφού έχουν υποστεί ειδική λείανση – 

διαμόρφωση, για απόλυτη εφαρμογή, συγκολλούνται στον οριζόντιο σωλήνα. Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνετε 

ανά δύο εκατέρωθεν με μεταξύ τους απόσταση περίπου 200mm. Το δύο ζεύγη μεταξύ τους σχηματίζουν γωνία 90ο. 

Η συγκράτηση του οριζόντιου σωλήνα με τους δύο ξύλινους ορθοστάτες ενδεικτικής διατομής 115x115mm και 

ενδεικτικού μήκους 2900mm γίνεται μέσω ειδικά διαμορφωμένων μεταλλικών ελασμάτων ενδεικτικού πάχους 3mm 

τα οποία είναι συγκολλημένα στον οριζόντιο σωλήνα. 

 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το αναρριχητικό πλαίσιο κατασκευάζεται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένες σωλήνες ενδεικτικής διατομής 

42,4mm. Στις σωλήνες στερεώνεται πάνελ κατασκευασμένο από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm το οποίο φέρει 

κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές σε συγκεκριμένα σημεία ώστε ο χρήστης να μπορεί να αναρριχηθεί 

χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του. Τα δύο πλαίσια είναι τοποθετημένα σε ξύλινο ορθοστάτη ενδεικτικής 

διατομής 115x115mm και ενδεικτικού ύψους 2390mm ενώ σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο. Τα ελεύθερα άκρα 

του πλαισίου της αναρρίχησης στερεώνονται στο έδαφος. 

 
146.  ΜΥΛΟΣ 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος1220mm , Μήκος 1330mm, Πλάτος 1330 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης590mm, Μήκος5330 mm: Πλάτος 5330mm 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Το προτεινόμενο ταλαντευόμενο όργανο έχει  ενδεικτικό ύψος 1220mm και πλευρά ενδεικτικού μήκους 1330mm. Το 

μέγιστο ύψος πτώσης από το όργανο είναι 590mm και απαιτεί ελεύθερη επιφάνεια πτώσης 28m2. 

Αποτελείται από μία ξύλινη πλατφόρμα η οποία ισορροπεί σε μία σταθερή μεταλλική βάση. Η βάση στήριξης από 

μέταλλο θεμελιώνεται με μπετόν στο έδαφος. 

Επάνω στην ξύλινη πλατφόρμα υπάρχουν τέσσερις καμπυλωμένες μεταλλικές μπάρες από τις οποίες κρατιούνται 

τα παιδιά. Το όργανο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε οι χρήστες του να μπορούν να εξασκήσουν την ισορροπία τους 

ατομικά αλλά και ομαδικά καθώς και τις ικανότητές τους για συντονισμένη κίνηση επάνω στη χαμηλού ύψους 

πλατφόρμα. Η κίνηση του οργάνου είναι παλινδρομική. 

 
147. ΜΥΛΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΟΥΖΕΛ  
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου  2400 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης < 1000mm, Διάμετρος 6400mm:  
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Γενική τεχνική περιγραφή 
 
Δομή κατασκευής 
Η κατασκευή απαρτίζεται από τον μεταλλικό σκελετό, το ενισχυμένο πάτωμα, τρία διπλά καθίσματα, τον μηχανισμό 

περιστροφής και την βάση στήριξης. 
 
Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από δύο κυκλικά στεφάνια από σιδηροσωλήνα  ενδεικτικής διατομής Φ60mm 

με ενδεικτικό πάχος 3mm τα οποία και συγκολλούνται μεταξύ τους. Την κατασκευή συμπληρώνουν δώδεκα 

μεταλλικές σιδερογωνιές ενδεικτικής διατομής 80x80mm και ενδεικτικού πάχους 5mm. Όλες οι γωνίες  καταλήγουν 

στο κέντρο σε μεταλλική πλάκα χαλυβδοελάσματος ενδεικτικού πάχους 18mm. Η συγκεκριμένη μεταλλική πλάκα 

αποτελεί και το συνδετήριο κομμάτι του σκελετού με τον μηχανισμό περιστροφής.  

Ο μηχανισμός περιστροφής αποτελείται από σύστημα διπλών ρουλεμάν εδρασμένα σε κατάλληλης διατομής 

κουζινέτων.  

Το πάτωμα της κατασκευής κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG ενδεικτικού πάχους 13mm με αντιολισθητική 

επιφάνεια. Το πάτωμα σε συγκεκριμένα σημεία φέρει ειδικά διαμορφωμένες εσοχές στην επιφάνεια του «πατούρες» 

στις οποίες και «φωλιάζουν» ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από λαμαρίνα αλουμινίου ενδεικτικού πάχους 3mm η 

οποία φέρει επίσης αντιολισθητική επιφάνεια.  

Τα διπλά καθίσματα καρουσέλ που τοποθετούνται στο πάτωμα είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού το οποίο είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στον παγετό.  

Για την βάση στήριξης χρησιμοποιείται μεταλλικό διάτρητο τεμάχιο CHS 190.6 x 14 το οποίο εδράζεται σε μεταλλικό 

πέδιλο με τις αντίστοιχες ενισχύσεις. 

Για την πάκτωση απαιτείται θεμέλιο ενδεικτικών  διαστάσεων 1300 x 1300mm σε ενδεικτικού  βάθος 800mm και 

κάλυψη με μπετό C25/30. 

 

148.  ΣΥΝΘΕΤΟ  ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (HPL) 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος 2270 mm , Μήκος 3640 mm, Πλάτος 990 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης1250 mm, Μήκος7140 mm: Πλάτος 3990mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 3 παιδιά, δραστηριότητες : Ανάβαση, ολίσθηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 1,5 ετών 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το σύνθετο αποτελείται από τριγωνικό πύργο, μία τσουλήθρα ενδεικτικού  μήκους 2500mm και μία μεταλλική σκάλα. 

 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων και πατάρι  ενδεικτικών διαστάσεων 1000x1000mm.  

Τα υποστυλώματα βρίσκονται τοποθετημένα στο πατάρι υπό γωνία 50ο σχηματίζοντας έτσι τριγωνικό πύργο. Το 

πατάρι αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες ενδεικτικών διαστάσεων 1000x120x58mm πάνω στις οποίες 
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βιδώνονται σανίδες ενδεικτικών διαστάσεων 1000x95x45mm. Η σύνδεση των υποστυλωμάτων με τις τραβέρσες 

επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12. 

Ανάμεσα στα υποστυλώματα τοποθετείται πλαίσιο κατασκευασμένο με μεταλλικές λάμες ενδεικτικών διαστάσεων  

40x3mm και σωλήνες Φ26.9mm για την είσοδο του χρήστη στον πύργο. Το πλαίσιο τοποθετείτε σε ειδικά 

διαμορφωμένες εσοχές στις κολώνες. 

Για την καλύτερη διευκόλυνση του χρήστη στην ανάβαση τοποθετούνται μεταλλικές χειρολαβές. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL)) 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.  

Η σκάφη έχει ενδεικτικό  μήκος 2500mm, πλάτος περίπου  570mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE 

RAINFORCED POLYESTER) ενδεικτικού  πάχους 4,5mm. 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)  ενδεικτικού πάχους 18mm. 

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

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε 

κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ενδεικτικό 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. 

 
149. ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (HPL) 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος 3300 mm , Μήκος 5880 mm, Πλάτος 4410 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης2500 mm, Μήκος9550 mm: Πλάτος 7910mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 8 παιδιά, δραστηριότητες : Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 1,5 

ετών 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αποτελείται από τρεις πύργους (ένα με δίριχτη σκεπή), κλίμακα ανόδου, καμπύλη ράμπα ανόδου, οριζόντια κλίμακα 

και δύο τσουλήθρες. 

 

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
Η καμπύλη ράμπα ανόδου οδηγεί στον πύργο με σκεπή. 

Ο πύργος με σκεπή ενώνεται εκατέρωθεν με πύργους χωρίς σκεπή. Ο ένας πύργος χωρίς σκεπή έχει πρόσβαση 

από κλίμακα ανόδου και έξοδο σε τσουλήθρα  ενδεικτικών διαστάσεων 2000 mm. Ο άλλος πύργος χωρίς σκεπή έχει 

είσοδο από τον πύργο με σκεπή και δύο εξόδους (μία τσουλήθρα 2500 mm και μια οριζόντιο κλίμακα). Οι δύο 

τσουλήθρες είναι παράλληλες και στην ίδια πλευρά του συνθέτου. 
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ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) 
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτελούνται από ξύλα 

ενδεικτικών διαστάσεων 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10 

x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια ενδεικτικών διαστάσεων  710 x 145 x 45 mm και δύο 

κάθετες δοκοί ενδεικτικών διαστάσεων  900 x 70 x 45 mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές 

αποτελούνται από τρία  ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο 

αναφερόμενο ύψος. 

 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ 
Αποτελείται από 19 ξύλα ενδεικτικών διαστάσεων 740x95x45 mm που στερεώνονται σε δύο μεταλλικές λάμες 

καμπύλου σχήματος και ενδεικτικών διαστάσεων 1900x40x4 mm. Εξωτερικά των λαμών φέρει δύο πλευρικά τόξα 

από πλακάζ θαλάσσης ενδεικτικού πάχους 30mm. Το άνω μέρος της απολήγει στον πύργο, στο ύψος του 

παταριού. Η άνοδος στη ράμπα πραγματοποιείται με τη βοήθεια σχοινιού πολυπροπυλενίου, το οποίο στηρίζεται σε 

ξύλο ενδεικτικών διαστάσεων 1000x120x58 mm που προσαρμόζεται στα υποστυλώματα. 

 
ΠΑΤΑΡΙ 
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής, ενώ διαφέρουν οι διαστάσεις τους και το ύψος 

που βρίσκονται. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

O πύργος με σκεπή, αποτελείται από μακρόστενο πατάρι που μοιράζεται με τον δεύτερο πύργο χωρίς σκεπή,  

τέσσερα υποστυλώματα ενδεικτικών διαστάσεων 95 x 95 mm, ενδεικτικού ύψους 2700 mm και σκεπή και βρίσκεται 

σε ενδεικτικό ύψος 1250mm.  

O πύργος χωρίς σκεπή, αποτελείται από πατάρι, δύο υποστυλώματα ενδεικτικών διαστάσεων 95 x 95 mm ύψους 

περίπου 2100 mm και δύο υποστυλώματα ενδεικτικών διαστάσεων 95 x 95 mm, ύψους περίπου 2700 mm που 

μοιράζεται με τον πύργο με σκεπή και βρίσκεται σε ενδεικτικό ύψος 1250mm.  

O δεύτερος πύργος χωρίς σκεπή, μοιράζεται με την οριζόντιο κλίμακα δύο υποστυλώματα ενδεικτικών διαστάσεων 

95 x 95 mm, ύψους 2100 mm και βρίσκεται σε ύψος 950mm.  

 

Το πατάρι ενδεικτικών διαστάσεων  2000x1000mm αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 

2000x120x58 mm πάνω στις οποίες βιδώνονται  σανίδες 1000x95x45 mm, ενώ το πατάρι διαστάσεων 

1000x900mm αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 

900 x 95 x 45 mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm για το μικρό πατάρι 

και έξι για το μεγαλύτερο, τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες 

επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. Στις 

ελεύθερες πλευρές των πύργων τοποθετούνται φράγματα.   
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ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL) 
Κατασκευάζεται από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm και έχει γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται 

στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την 

επιφάνεια του παταριού. 

 
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL) 
H δίρριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα HPL, πάχους 12mm και ενδεικτικών διαστάσεων 1280x830mm, που 

σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα ενδεικτικών διαστάσεων 

700 x 55 x 45 mm που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός 

και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από HPL πάχους 12mm που συνδέονται με τα 

ξύλα και τα υποστυλώματα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm, & L=2000mm [HPL]) 
Η κάθε μια τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και 

τη βάση.  

Η τσουλήθρα παίδων έχει σκάφη με μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και η τσουλήθρα νηπίων έχει σκάφη με μήκος 

2000mm, πλάτος 570mm, ενώ κατασκευάζονται από πολυεστέρα (PE) πάχους 4,5mm αμφότερες. Είναι διαμήκως 

στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν οπές μέσω των οποίων βιδώνονται στις κουπαστές με 

κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 18mm. Τα πλαϊνά 

ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών 

ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω 

μέρος, σε ύψος  περίπου 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. 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (L=2400mm) 
Η οριζόντια κλίμακα αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα ενδεικτικών διαστάσεων  95 x 95 mm ύψους  περίπου 

2100 mm και δύο οριζόντια υποστυλώματα ενδεικτικών διαστάσεων 95 x 95 x 2400 mm που συνδέονται κάθετα 

μεταξύ τους με επτά σωλήνες Φ28mm. Τα δύο κάθετα υποστυλώματα φέρουν επιπλέον από μία μεταλλική 

χειρολαβή και τρεις σωλήνες Φ28mm.  

 
150.  ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ (HPL) 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος 1600 mm , Μήκος <2050 mm, Πλάτος 1200 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης600 mm, Μήκος 5000 mm: Πλάτος 4100mm 

Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες 2 παιδιά, δραστηριότητες : Ολίσθηση, Ηλικιακή ομάδα  ≥ 1,5 ετών 
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Γενική τεχνική περιγραφή 
Αποτελείται από βάση, σκέπαστρο-θεματικού ενδεικτικού τύπουμαργαρίτα, ημικυκλικό κάγκελο και επιφάνεια 

κοιλιακής ολίσθησης. 

 
Δομή σύνθετου: Στο κέντρο της κυκλικής βάσης συνδέεται υποστύλωμα με σκέπαστρο-μαργαρίτα. Πάνω στη βάση 

συνδέεται πολυγωνικό κάγκελο και τσουλήθρα. 

 

Η βάση αποτελείται από κυκλικό τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG με αντιολισθητιική επίστρωση 

ενδεικτικού πάχους 13mm και διαμέτρου περίπου Φ1000mm.  

Το σκέπαστρο μαργαρίτα αποτελείται από ξύλινη δοκό ενδεικτικών διαστάσεων  95 x 95 mm, ύψους περίπου 1500 

mm στην κορυφή της οποίας συνδέεται υπό κλίση HPL τύπου MEG πάχους 12 mm, σε σχήμα μαργαρίτας. 

Το πολυγωνικό τρίγωνο κάγκελο αποτελείται από τραπέζια πάνελ κατασεκυασμένα από HPL τύπου MEG πάχους 

12mm και επιφανειακά πάνελ ιδίου πάχους τοποθετημένα υπό κλίση. Πάνω στην περιμετρική επιφάνεια, 

προσαρμόζεται επιφάνεια κοιλιακής ολίσθησης μήκους περίπου 1000mm. Η επιφάνεια ολίσθησης αποτελείται από 

τα πλευρικά πλαϊνά και την επιφάνεια ολίσθησης 
 
151. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ (HPL) 

 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος 3500 mm , Μήκος  3460 mm, Πλάτος 3370 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης 1250 mm, Μήκος 6210 mm: Πλάτος 6870mm 

 
Γενικά χαρακτηριστικά;Χρήστες: 4 παιδιά,Δραστηριότητες:Ανάβαση-Κατάβαση – ολίσθηση, Αναρρίχηση 
Ηλικιακή ομάδα : 3+ 
 

Η κατασκευή απαρτίζεται από: 

 2 πατάρια 

 1 μπαλκόνι 

 1 τσουλήθρα 

 1 σκάλα 

 1 γέφυρα  

 1 σκεπή 

 1 πάγκος αγοράς 

 1 ανάβαση  - κατάβαση με μπάλες 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Οι δύο πύργοι της κατασκευής είναι τοποθετημένοι στην ίδια ευθεία συνδεδεμένοι με μία γέφυρα. Ο πρώτος πύργος 

βρίσκεται στο επίπεδο των 950mm περίποιυενώ ο δεύτερος στα 1250mm περίπου . Η πρόσβαση πραγματοποιείται 

στον χαμηλό πύργο   διαμέσω κλίμακας ανόδου ή δραστηριότητας ανάβασης – κατάβασης με μπάλες. Η μετάβαση 

στον δεύτερο πύργο  επιτυγχάνεται διαμέσω γέφυρας με τοξωτά πλαϊνά και τοξωτό δάπεδο. Ο δεύτερος πύργος 

φέρει τσουλήθρα. Στους πύργους υπάρχουν αρμονικά τοποθετημένα τα επιμέρους πανέλα δραστηριοτήτων. 

 

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων 

 

ΠΑΤΑΡΙ ενδεικτικών διαστάσεων  680x680mm  

Το πατάρι αποτελείται από τέσσερις δοκούςενδεικτικών διαστάσεων 490 x 120 x 45 mm εσωτερικά των οποίων 

τοποθετείτε πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης. Οι δοκοί φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση στις αντιδιαμετρικές 

πλευρές τους που εδράζουν στους ορθοστάτες. Στις διαμορφωμένες εγκοπές τοποθετούνται μεταλλικά ειδικά 

τεμάχια ενδεικτικού πάχους 4mm, τα οποία στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς ενώ φέρουν οπές για την 

συγκράτηση αυτών στους ορθοστάτες. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα ενδεικτικής 

διατομής 95x95mm.Την διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 

 
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ 
Το μπαλκόνι αποτελείται από το πάτωμα και το κυρίως σώμα. 

Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα ενδεικτικού πάχους 2,5mm και φέρει 

κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές κατά το μήκος του προσδίδοντας του αισθητική καθώς και λειτουργικότητα 

καθώς μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Στο άνω καθώς και στο κάτω τμήμα της περιμέτρου του ημικυκλίου 

συγκολλάται σιδηροσωλήνας ενδεικτικής διατομής Φ27 mm και ενδεικτικού πάχους 2mm αποτελώντας και την 

κουπαστή της κατασκευής. Στο κάτω σχηματιζόμενο ημικύκλιο τοποθετείται πάτωμα κατασκευασμένο από HPL 

τύπου MEG ενδεικτικού  πάχους 12mm με αντιολισθητική επιφάνεια. 

 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 490x730mm. Στηρίζεται στα 

υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια 

του παταριού. 

 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΞΟΕΙΔΗ 
Η γέφυρα, που είναι μεταλλική και τοξοειδής, αποτελείται από το πάτωμα και τις κουπαστές. Η κουπαστή 

κατασκευάζεται από δύο σιδηροσωλήνες ενδεικτικής διατομής Φ42mm. Ανάμεσα στις σωλήνες συγκολλούνται 

χαλυβδοελάσματα ενδεικτικού πάχους 2,5mm, τοποθετημένα κατακόρυφα με κενά ενδιάμεσα. Στις απολήξεις των 

σωλήνων συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα ενδεικτικού πάχους 4mm για την σύνδεσή τους με τους ορθοστάτες της 

κατασκευής. Το πάτωμα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητική λαμαρίνα ενδεικτικούτπάχους 3mm περίπου. Στις 
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άκρες της λαμαρίνας συγκολλούνται σιδηροσωλήνες, οι οποίοι αποτελούν τα σημεία σύνδεσης με τα υποστυλώματα 

των πύργων που ενώνει η γέφυρα. 

 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) HPL 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης. 

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG ενδεικτικού πάχους 18mm γενικών διαστάσεων 1070x200mm. 

Στην εσωτερική τους πλευρά και στα σημεία που τοποθετούνται οι βαθμίδες δημιουργούνται «εσοχές» στις οποίες 

«εισχωρούν» οι βαθμίδες. 

Οι βαθμίδες γενικών διαστάσεων 95x40mm, καμπυλοειδούς διατομής κατασκευάζονται από τροπική ξυλεία. Για την 

συναρμογή τους με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους στον φορέα χρησιμοποιούνται και βίδες Μ6x60mm. 

 
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα ενδεικτική διατομή  Φ42  mm και μήκος 2350 mm,  έναν 

σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους 

στύλους του πύργου και τρεις μπάλες κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής που βοηθούν τον 

χρήστη να αναρριχηθεί. 

 
ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΑΝΕΛΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (HPL) 
Το σκέπαστρο πανέλο έχει γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις 1040x1240mm και κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 

πάχους 12mm. Το πανέλο συγκρατείται από τέσσερις σωλήνες ενδεικτικής διατομής Φ27mm και πάχους 2mm. Οι 

σωλήνες έχουν καμπυλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. Για την 

στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και «εισχωρούν» οι 

χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωλήνων χρησιμοποιούνται αυτοδιάτρητες βίδες . 

 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL)) 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.  

Η σκάφη έχει ενδεικτικό  μήκος 2500mm, ενδεικτικό πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE 

RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. 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) ενδεικτικού πάχους 18mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Στο άνω μέρος, σε 

ενδεικτικό 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. 
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152.  4 ΑΠΛΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΖΩΑΚΙ  (HPL) 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος 750 mm , Μήκος  2600 mm, Πλάτος 2600 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης 600 mm, Μήκος 4600 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Δραστηριότητες: Ταλάντευση   
Ηλικιακή ομάδα : ≥ 1 έτους  
 
Tεχνική περιγραφή 
Το σύστημα απαρτίζεται από τέσσερα ελατήρια πιέσεως καθώς και μεταλλική κατασκευή η οποία στις απολήξεις της φέρει τις 

μορφές και τα καθίσματα. 

Η βάση αποτελείται από ελατήρια ενδεικτικού ύψους 400mm, ενδεικτικής διαμέτρου 200 mm και ενδεικτικού πάχους σπείρας 

20mm. Κάθε ελατήριο φέρει δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Οι πλάκες αγκύρωσης 
τοποθετούνται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. 

Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω στα ελατήρια τα οποία με τη σειρά τους, βιδώνονται πάνω στις αντίστοιχες 

πλάκες αγκύρωσης. 

Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από κοιλοδοκό ενδεικτικών διαστάσεων 40x20 mm και ενδεικτικού πάχους 4mm. Ο 

σκελετός φέρει ειδικά σχεδιασμένες ενισχύσεις οι οποίες και κάνουν την κατασκευή ακάμπτη προς όλους τους άξονες. 

Για την στερέωση των μορφών Χρησιμοποιούνται «διπλοί» κοιλοδοκοί με μεταξύ τους ενδεικτικό διάκενο 20mm. 

Διαμήκως και ανάμεσα στις δοκούς, προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές ζώου, με φορά προς τον φορέα. Κάθε μορφή φέρει κάθισμα 
καθώς και χειρολαβές και αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής. Μία όμοια με την παραπάνω κατασκευή τοποθετείται στο ίδιο ύψος, 

ακριβώς στο μέσο και κάθετα αυτής, έτσι ώστε να σχηματιστεί η τετραπλή τραμπάλα σκυλάκι. 

Στο κέντρο της κατασκευής τοποθετείτε ειδικό τεμάχιο «καπάκι» για το επιπλέον δέσιμο της κατασκευής. 

Οι μορφές σκύλου και τα καθίσματα κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG ενδεικτικού  πάχους 18mm.  
 
 
153.  ΤΡΑΜΠΑΛΛΑ  ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  
 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις:  Ύψος 690 mm , Μήκος  1820 mm, Πλάτος 200 mm 

Ενδεικτικές Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης 600 mm, Μήκος 4820, Πλάτος  3.200 
Γενικά χαρακτηριστικά: Χρήστες: 2 παιδιά,Δραστηριότητες: : Τραμπαλισμός, Ηλικιακή ομάδα : ≥ 1,5  έτους  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, τα καθίσματα και τη βάση. 

 

Ο φορέας κατασκευάζεται από πολυκολλητή δοκό διατομήςενδεικτικών διαστάσεων  130x130mm η οποία φέρει 

κατάλληλα διαμορφωμένες λοξοτομήσεις στις άκρες τις για την προσαρμογή των καθισμάτων. 

Στο κέντρο του ο φορέας φέρει κατάλληλες οπές για την συναρμογή της βάσης στήριξης. Τα καθίσματα της 

τραμπάλας κατασκευάζονται από σωλήνα με ειδική επικάλυψη. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο  ενδεικτικού ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους 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 
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συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω 

πλάκας σύσφιξης.   
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Όλα τα ανωτέρω θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και 

χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 

Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται σε κάθε Παιδική Χαρά δεν πρέπει θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια των παιδιών.  Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά που να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών 

χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.).  Τα υλικά όπως καθίσματα όργανα  και δάπεδα ασφαλείας πρέπει να 

πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 αντίστοιχα, να 

φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο τα οποία θα καταθέσει ο 

ανάδοχος στο φάκελο της προσφοράς.    

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

154. ΘΕMATIKO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ MONOΘΕΣΙΟ (ΖΩΑΚΙ)– HPL 
 
 Γενικές διαστάσεις  :  ϋψος  περίπου 885mm,  μήκος932mm,,  πλάτος    300mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης <600mm, μήκος 3.932mm, πλάτος 3300mm 
 
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 ιππόκαμπου. Σε κατάλληλες θέσεις 
τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. 
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 περίπου 
12mm, και διαστάσεων περίπου 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 περίπου 400 mm, και διαμέτρου περίπου 200 mm και πάχους σπείρας 
2περ’ίπου 0 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.   
 
155. 2/ΘΕΣΙΟ  ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ -HPL 
 
Γενικές διαστάσεις :  ϋψος  περίπου 800mm,  μήκος περίπου 800mm,,  πλάτος   περίπου  500mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μέγιστο ύψος πτώσης περίπου  600mm, μήκος 3.800mm, πλάτος 3500mm 
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Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μια ευρύχωρη οβάλ πλατφόρμα, ένα διπλό κάθισμα, στοπ ποδιών, 
αντιολισθητικά χερούλια δεξιά και αριστερά και διπλό ελατήριο. Όλες οι επιφάνειες κατασκευάζονται από ολόσωμα 
χρωματισμένα πανέλα HPL πάχους 18mm. Το διπλό ελατήριο κατασκευάζεται από χάλυβα. 
Το εν λόγω παιχνίδι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τραμπαλιστούν (ανά δύο) και να ισορροπήσουν. Επίσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ένα μόνο παιδί.   
Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει, με τις 
κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης, την συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές 
 
156. ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4/ΘΕΣΙΑ 
 
 
Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις :  περίπου ϋψος  2550mm,  μήκος5650mm,,  πλάτος    1380mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: περίπου ύψος πτώσης5750mm, μήκος 7.000mm, πλάτος 
1300mm 
 
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  περίπου Φ60,3mm και πάχους 3mm.  
Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάτε στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 
διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα 
της κούνιας. 
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλάτε στα πόδια ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο 
από μορφοσίδηρο «Π» διατομής περίπου 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 
 
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. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) 
πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή 
ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  
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Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να 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. 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 
 
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο 
στρωμάτων. 
 
 
157.ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  
 
Γενικές διαστάσεις : ϋψος  περίπου :800mm,  μήκος2420mm,,  πλάτος    300mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: ύψος πτώσης 900mm, μήκος 4.420mm, πλάτος 2300mm 
 
ΓENIKH TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο κύριος άξονας 
κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95mm και μήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια 
ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. 
Η βάση κατασκευάζεται από κοιλοδοκό διατομής περίπου  100x100mm και μεταλλικά ελάσματα πάχουςπερίπου  
8mm που φέρουν οπές για την έδραση του άξονα κίνησης. Ο άξονας της βάσης κατασκευάζεται από μασίφ 
στρόγγυλο ατσάλι διαμέτρου περίπου 12mm. Η όλη κίνηση επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένα 
από αλουμινούχο μπρούντζο, κράμα του οποίου οι μηχανικές ιδιότητες είναι εξαιρετικές. 
Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους περίπου 
20mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από (HPL) πάχους 
18mm στον φορέα της τραμπάλας σε ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που υπάρχει στην κολώνα. Το τεμάχιο επίσης 
φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό (πολυαμίδιο). 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικία άνω των 3 ετών. 
 
 
Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO, βεβαιώσεις ελέγχου, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, πρότυπα  
ασφαλείας, λοιπά πρότυπα και οποιαδήποτε λοιπά στοιχεία απαιτούνται στα πλαίσια της παρούσας 
μελέτης προσκομίζονται στον υποφάκελο Δικαιολογητικά/τεχνική προσφορά κατά την ημέρα 
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς του συμμετέχοντα. 

Περιστέρι, 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/νση:Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής 
Τμήμα:Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου βασιλείου 62 
Πληροφορίες: κα Αλειφέρη 
Τηλ: 210 5701602,618 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

     Αρ. Μελέτης :  12/ 2018 
Προϋπολογισμός : 155.000,00€ 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά συντήρηση και επισκευή των οργάνων 68 

παιδικών χαρών του Δήμου Περιστερίου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 Ο 

Αντικείμενο της υπηρεσίας 
 Η μελέτη αυτή αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών της υποπερίπτωσης β’ της 

περίπτωσης 9’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016  για τη συντήρηση και 

επισκευή  των οργάνων εξήντα οχτώ (68) παιδικών χαρών του Δήμου Περιστερίου, μετά των 

υλικών που απαιτούνται, για τη λειτουργική αποκατάσταση των σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ1177  και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο 

Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 155.000,00€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%   

Η πίστωση  θα βαρύνει  την υπό  ΚΑ 35.6262.354  πίστωση  του  προϋπολογισμού για  τα έτη 

2018 και 2019  για «Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των Υλικών)».  

 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι: 

 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Η προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Το ΤΕΥΔ (ως παράρτημα της διακήρυξης). 
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4. Η παρούσα 12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
(γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και λοιπά στοιχεία της). 

5. Προϋπολογισμός μελέτης 

6. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

7. Το συνημμένο στην διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης της εργασίας 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (δηλαδή ποσού 

ύψους 2.500€). Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  περ. α), 

παράγραφο 1, του άρθρου 72 του Ν.4412/2016  .  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, και μετά 

την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, είναι 

υποχρεωμένος (εντός είκοσι ημερών)  να προσέλθει σύμφωνα με σχετική πρόσκληση που θα 

του κοινοποιηθεί, προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 4ο 

άρθρο της παρούσας προβλεπόμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται 

να την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης  το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και αρμοδιότητάς τους. 
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ΑΡΘΟ 6ο: Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου 
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποστείλει γραπτώς στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου , το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

εργασιών, καθώς και να ορίσει τον Τεχνικό Υπεύθυνο της εταιρείας και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του (email, fax, τηλέφωνο) με τον οποίο θα επικοινωνεί ο αρμόδιος υπάλληλος 

του  Δήμου. 

Για την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να  επιθεωρεί 

τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να ελέγχει τη λειτουργία 

και σταθερότητα του εξοπλισμού, να εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, να τις καταγράφει ή και 

να τις φωτογραφίζει και να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία. Αν κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης-επιθεώρησης απαιτείται η αποκατάσταση απλών βλαβών όπως σφίξιμο ή 

αντικατάσταση βίδας, τοποθέτηση προστατευτικής τάπας σε βίδα κ.λ.π. αποκαθίστανται από 

τον ανάδοχο αυθημερόν.  

Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (π.χ. προστατευτικό 

πανέλο, ρουλεμάν κ.λ.π.) ή την παρέμβαση για τη συμμόρφωση του οργάνου σύμφωνα με τα 

ισχύοντα πρότυπα και τις παρατηρήσεις των εκθέσεων επιθεώρησης, του πιστοποιημένου 

φορέα, ο ανάδοχος καταρχήν εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, σημαίνει ευκρινώς την 

απαγόρευση χρήσης του οργάνου (με τη χρήση ταινίας σήμανσης) και ενημερώνει άμεσα 

προφορικά και γραπτά  την Υπηρεσία (αρμόδιο υπάλληλο). Εν συνεχεία ο Δήμος οφείλει να 

απαντήσει άμεσα σχετικά με τη διατήρηση ή μη της ταινίας, τη συμφωνία του με την 

αποκατάσταση ή μη της βλάβης ή την ολική αποξήλωση του οργάνου. Μετά την απάντηση του 

Δήμου για την παρέμβαση αποκατάστασης της βλάβης, η βλάβη αποκαθίσταται άμεσα από 

τον ανάδοχο ή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες  κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας για την 

συμμόρφωση  και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου μας.  

Οι εργασίες αυτές  μπορεί να περιλαμβάνουν  εργασίες  διαμόρφωσης υποβάσεων για την εγκατάσταση 

εξοπλισμού, εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση δαπέδου ασφαλείας, εργασίες  

συντήρησης εξοπλισμού, εργασίες αποξήλωσης και  αντικατάστασης εξοπλισμού, τριψίματα και βάψιμο οργάνων 

παιδικής χαράς, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις περιφράξεις των παιδικών χαρών  και γενικότερα 

οποιαδήποτε εργασία μπορεί να χρειαστεί για την πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου 

μας. 

Ο ανάδοχος οφείλει καθημερινά να συντάσσει σχετικό φύλλο παρατηρήσεων  για κάθε παιδική 

χαρά που επισκέφτηκε στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν γίνει, 

καθώς και εκείνες που απομένουν να γίνουν. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με τις ανωτέρω 

φωτογραφίες θα παραδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας στην υπηρεσία.  
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Ο Δήμος διατηρεί δε το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις. 

Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των υποδείξεων της Υπηρεσίας 

που αποσκοπούν στο να καταστήσει τις παιδικές χαρές σύμφωνες με τα πρότυπα ΕΝ ΕΛΟΤ 

1176 & ΕΛΟΤ 1177. Επίσης τα υλικά που θα αντικαταστήσει πρέπει να είναι πιστοποιημένα 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ΕΛΟΤ 1176 & ΕΛΟΤ 1177. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας που 

επιτάσσει ο Νομός για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί καθώς και για την 

πρόσληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει 

αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που 

τυχόν συμβούν είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σε αυτόν εργατοτεχνικό 

προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής , τις περί προσλήψεως, 

εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασίας με την σειρά εργασιών 

όπως του υποδεικνύει η υπηρεσία. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα τις αναλυτικής 

επιμέτρησης των εργασιών, το οποίο καταρτίζεται από την Υπηρεσία. Επίσης οφείλει να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα κατά την διενέργεια των προβλεπόμενων 

εργασιών, ενημερώνοντας έτσι του δημότες τις παρακείμενης περιοχής, όπου θα 

πραγματοποιηθούν εργασίες από την προηγούμενη μέρα, με έξοδα δικά του και με δική του 

ευθύνη. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές ρήτρες 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν , 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις 

και αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων.    

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

  Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται μετά από κλήση του 
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για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις για τις οποίες μπορούν να επιβληθούν 

ποινικές ρήτρες: 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέρα των τριών ημερών, επισκευής οποιαδήποτε βλάβης στο 

χώρο των παιδικών χαρών, από την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 

Λάθος τρόπος επισκευής οργάνου ως αποτέλεσμα μη ορθής εφαρμογής των οδηγιών του 

επιβλέποντος. 

Απαράδεκτη συμπεριφορά του προσωπικού του αναδόχου είτε απέναντι στην υπηρεσία είτε 

απέναντι στους χρήστες του χώρου. 

Απουσία μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όπως και η απουσία 

πληροφοριακών πινακίδων περί την διενέργεια εργασιών που εγκυμονούν κινδύνους 

πρόκλησης ατυχημάτων. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει το προσωπικό του στον 

αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην ασφάλιση του 

προσωπικού του, θεωρείται παράβαση. 

Η μη μεταφορά υλικών και προσωπικού που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

προβλεπόμενων ανατιθέμενων εργασιών. Επίσης είναι παράβαση η μεταφορά ανθρώπων και 

υλικών στο χώρο των παιδικών χαρών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε , επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

Α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 2,5 % επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

Β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

Γ) Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες η/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών ή/ και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν  οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών θα αφαιρεθεί από την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
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τον ανάδοχο έκπτωτο.   

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Συμβατική προθεσμία  
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών καθορίζεται σε 365 ημέρες με έναρξη την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της , χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης , μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Τιμές προσφορών 
 

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

παροχής υπηρεσιών και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση και για κανένα λόγο. 

Η πληρωμή θα γίνει με εντάλματα, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, συνοδευόμενο 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο τελικός λογαριασμός θα πληρωθεί με ένταλμα εφόσον η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών δεν διαπιστώσει καμία κακοτεχνία 

ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία της σύμβασης και συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών. 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή αν υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Παραλαβή των εργασιών  
 

Η παραλαβή των εργασιών μετά των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 219 και στο Ν.4412/2016, από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής του Δήμου.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της 
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ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Οι εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων  

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάστασή τους και στα ακριβή σημεία που 

θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Πληρωμή  
Η πληρωμή θα γίνει με εντάλματα, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, συνοδευόμενο 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος θα προσκομίζει το τιμολόγιο με τα νόμιμα 

δικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής , καθώς και τον πίνακα 

εργασιών που εκτελέστηκαν (αναλυτική επιμέτρηση) , τα φύλλα ελέγχου των παιδικών  χαρών 

αλλά και τα φύλλα επιδιορθώσεων .  

Oλες οι πληρωμές θα γίνονται μετά την πιστοποίηση της έντεχνους και πλήρους εκτέλεσης 

της παρεχόμενης εργασίας από τους επιβλέποντες και την αντίστοιχη Επιτροπή παραλαβής 

του Δήμου.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου 

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 

και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε να ζητηθεί από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του φόρους τέλη και κρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις που ισχύουν κατά την ημέρα της πληρωμής του  και υποχρεούται να καταβάλλει στο 

εργατοτεχνικό του προσωπικό  ότι ορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας με 

αποφάσεις του. 
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Περιστέρι,  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/νση:Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
Τμήμα: Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Βασιλείου 62 
Πληροφορίες: κα Αλειφέρη 
Τηλ: 210 5701602,618 
Fax: 2105701614 
 
                                    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

       Αρ. Μελέτης : 12 / 2018 
Προϋπολογισμός : 155.000€ 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 

1 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  Ανθρωποημέρα 800 100           80.000,00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ (CPV:37535200-9) 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τεμ.  25,00  

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΕΓΑΛΟ) Τεμ. 

 
80,00  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ) Τεμ.  55,00  
4 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 Τεμ.  60,00  
5 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250  Τεμ.  70,00  
6 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550  Τεμ.  80,00  
7 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850  Τεμ.  90,00  
8 ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) Τεμ.  570,00  
9 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) Τεμ.  15,00  
10 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) Τεμ.  15,00  
11 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ Τεμ.  210,00  
12 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) Τεμ. 
 

190,00  
13 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm Μέτρα  15,00  
14 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, 

L=600mm, L=1000mm Τεμ. 
 

17,00  
15 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) Τεμ.  10,00  
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(ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
16 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) Τεμ.  15,00  
17 ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) Τεμ.  13,00  
18 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ( Π.Τ. ) (L=1000mm) Τεμ.  22,00  
19 ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

(HPL) Τεμ. 
 

255,00  
20 ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

(PLY) Τεμ. 
 

205,00  
21 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) 

ΚΟΙΝΑ Τεμ. 
 

32,00  
22 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (PLY) 

KOINA Τεμ. 
 

25,00  
23 ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) Τεμ.  21,00  
24 ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) Τεμ. 
 

255,00  
25 ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) Τεμ. 
 

225,00  
26 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) Τεμ.  165,00  
27 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) Τεμ. 
 

52,00  
28 ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) Dia 600 (Single Face) Τεμ.  380,00  
29 ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. Μέτρα  30,00  
30 ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) Τεμ.  60,00  
31 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ Τεμ.  25,00  
32 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Τεμ.  100,00  
33 ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000) Τεμ.  85,00  
34 ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ Τεμ.  105,00  
35 ΠΑΠΑΣ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Η 6/ΡΙΧΤΗΣ 

ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ Τεμ. 
 

25,00  
36 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ Τεμ.  30,00  
37 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

(200Χ200) Τεμ. 
 

25,00  
38 ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20Μ Τεμ.  410,00  
39 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) Τεμ.  90,00  
40 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ Τεμ.  125,00  
41 ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Τεμ.  112,00  
42 ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ Τεμ.  90,00  
43 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL Τεμ.  80,00  
44 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY Τεμ.  60,00  
45 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL Τεμ.  255,00  
46 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY Τεμ.  160,00  
47 ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL 

(ΚΟΜΠΛΕ) Τεμ. 
 

480,00  
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48 ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY 
ΚΟΜΠΛΕ Τεμ. 

 
225,00  

49 ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL Τεμ.  105,00  
50 ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ 

ΚΟΥΠΑΣΤΗ) Τεμ. 
 

90,00  
51 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ 

(PLY) Τεμ. 
 

25,00  
52 ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) Τεμ.  80,00  
53 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm Τεμ.  20,00  
54 ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) Τεμ.  22,00  
55 ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm / H=400mm) Τεμ.  120,00  
56 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Τεμ. 
 

30,00  
57 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Τεμ. 
 

25,00  
58 ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ.  40,00  
59 ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ.  70,00  
60 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ.  25,00  
61 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ.  15,00  
62 ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ.  90,00  
63 ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ.  60,00  
64 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) 

(ΚΟΜΠΛΕ) (ΤΜΧ-2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ) Τεμ. 
 

35,00  
65 ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ 6) Τεμ. 
 

0,60  
66 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm) Τεμ.  2,00  
67 ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τεμ.  0,25  
68 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-

ΚΟΠΙΛΙΑ) Τεμ. 
 

28,00  
69 ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17 Τεμ.  2,50  
70 ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) 

(ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) Τεμ. 
 

885,00  
71 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ Τεμ.  130,00  
72 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) Τεμ.  15,00  
73 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76) Τεμ.  100,00  
74 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76) Τεμ.  115,00  
75 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76) Τεμ.  150,00  
76 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76) Τεμ.  200,00  
77 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-

ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ντίζα Τεμ. 
 

20,00  
78 ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ Τεμ.  55,00  
79 ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ Τεμ.  110,00  
80 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ  Τεμ.  25,00  
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81 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) Τεμ.  270,00  
82 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) Τεμ.  210,00  
83 ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ  Τεμ.  100,00  
84 ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ Η ΒΙΔΩΜΑ) Τεμ.  120,00  
85 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ) Τεμ.  80,00  
86 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ) Τεμ. 

 
55,00  

87 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ) Τεμ. 

 
45,00  

88 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ) Τεμ.  25,00  
89 ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY) Τεμ.  25,00  
90 ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL) Τεμ.  35,00  
91 ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Τεμ.  27,00  
92 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ.  15,00  
93 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre) Τεμ.  2,00  
94 ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Τεμ.  0,50  
95 ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 (ΜΑΥΡΟ) Τεμ.  2,00  
96 ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 Τεμ.  0,25  
97 ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 Τεμ.  0,50  
98 ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣ Φ7 Τεμ.  0,10  
99 ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethyle) Τεμ.  3,00  
100 ΧΕΡΟΥΛΙ / ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ (HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) Τεμ.  2,00  
101 ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) Τεμ.  80,00  
102 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ Τεμ.  10,00  
103 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 Τεμ.  50,00  
104 ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ Τεμ.  50,00  
105 ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ Τεμ.  2,50  
106 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ) Τεμ. 
 

7,00  
107 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm) ή 

(+950/570mm) GFRP Τεμ. 
 

270,00  
108 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm) ή 

(+1550/450mm) GFRP Τεμ. 
 

315,00  
109 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm) GFRP Τεμ.  360,00  
110 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304 Τεμ.  950,00  
111 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm) ή 

(+950/450mm) GFRP Τεμ. 
 

230,00  
112 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL Τεμ.  160,00  
113 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) PLY Τεμ.  90,00  
114 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL Τεμ.  200,00  
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115 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950)PLY Τεμ.  110,00  
116 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL Τεμ.  230,00  
117 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY Τεμ.  130,00  
118 ΚΟΥΠΑΣΤΗΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL Τεμ.  240,00  
119 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY Τεμ.  160,00  
120 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) HPL Τεμ.  260,00  
121 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY Τεμ.  200,00  
122 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm) L=65mm 

((INOX) + ΤΑΠΕΣ + ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ Τεμ. 
 

20,00  
123 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (570mm) L=85mm 

((INOX) + ΤΑΠΕΣ + ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ Τεμ. 
 

17,00  
124 

ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  Τεμ. 
 

15,00  
125 

ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  Τεμ. 
 

20,00  
126 

ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL Τεμ. 
 

70,00  
127 ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY Τεμ. 

 
50,00  

128 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) Τεμ.  180,00  
129 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ) Τεμ. 
 

100,00  
130 ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ M3 
 

4100,00  

131 
ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ)  M3 

 

5180,00  

132 ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 M3 

 

1900,00  

133 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1400ΜΜ 

Μ2 
 

 

45,00  

134 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70ΜΜ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2000ΜΜ 

Μ2 
 

 
60,00  

135 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2600ΜΜ 

Μ2 
 

 

80,00  

136  
ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Τεμ 

 

800,00  

137 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  2/ΘΕΣΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Τεμ 

 
700,00  

138 
ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ Τεμ 

 

2.400,00  

139 
ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ Τεμ 

 

2.200,00  

140 
ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τεμ 

 
4.500,00  
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141 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 12-ΕΔΡΟ Τεμ 

 
6.500,00  

142 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΝΕΦΟ» Τεμ 

 

16.000,00  

143 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ( HP L) Τεμ 

 
8.750,00  

144 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ –HPL  ΣΥΝΝΕΦΟ  Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  Τεμ 

 

3.500,00  

145 ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Τεμ 

 

15.600,00  

146 ΜΥΛΟΣ Τεμ 

 

5.350,00  

147 ΜΥΛΟΣ –ΚΑΡΟΥΖΕΛ- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ Τεμ 
 

6.300,00  

148 ΣΥΝΘΕΤΟ  ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (HPL) Τεμ 

 

2.250,00  

149 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

(HPL) Τεμ 

 

7.650,00  

150 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ (HPL) Τεμ 
 

1.950,00  

151 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ (HPL) Τεμ 

 

5.900,00  

152 
4-AΠΛΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΖΩΑΚΙ 

(ΗPL) Τεμ 

 

2.850,00  

153 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΑ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Τεμ 

 

1.800,00  

154 ΘΕMATIKO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ MONOΘΕΣΙΟ 
(ΖΩΑΚΙ)– HPL Τεμ 

 

550,00  

155 2/ΘΕΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ Τεμ 

 

650,00  

156 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4ΘΕΣΙΑ Τεμ 

 

1.150,00  

157 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ Τεμ 
 

400,00  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

 
80.000,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 45.000,00 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

 125.000,00 
Φ.Π.Α. 24% 

 
30.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(ΥΛΙΚΑ&ΕΡΓΑΣΙΑ) 

 155,000,00 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παραπάνω είδη είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην καταγραφή των αναγκών 

(για όποια, όσα και όπου απαιτηθούν κατά τη χρονική διάρκεια της ισχύος της σύμβασης) που 

έγιναν από την Υπηρεσία κατά τη διαδικασία σύνταξης της μελέτης.  

 

 

 

 

                                                                             Περιστέρι  26/01/2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ               

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ         

 

ΠΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 

    ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
Τμήμα: Διαχείρισης Πρασίνου & Παιδικών χαρών 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Βασιλείου 62 
Πληροφορίες: κα Αλειφέρη 
Τηλ: 210 5701602,618 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

     Αρ. Μελέτης : 12 / 2018 
Προϋπολογισμός : 155.000.00€ 

 
5. ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού: …………… 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50870000-4) 

1 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ     

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ (CPV:37535200-9) 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τεμ.    

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(ΜΕΓΑΛΟ) Τεμ. 

 
  

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΜΙΚΡΟ) Τεμ.    
4 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +950 Τεμ.    
5 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1250  Τεμ.    
6 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1550  Τεμ.    
7 ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ +1850  Τεμ.    
8 ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) Τεμ.    
9 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) Τεμ.    
10 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) Τεμ.    
11 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ Τεμ.    
12 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) Τεμ.    
13 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm Μέτρα    
14 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) L=400mm, 

L=600mm, L=1000mm Τεμ. 
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15 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) (ΒΙΔΩΜΑ 
Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) Τεμ. 

 
  

16 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) Τεμ.    
17 ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) Τεμ.    
18 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ( Π.Τ. ) (L=1000mm) Τεμ.    
19 ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

(HPL) Τεμ. 
 

  
20 ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

(PLY) Τεμ. 
 

  
21 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (HPL) 

ΚΟΙΝΑ Τεμ. 
 

  
22 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (PLY) 

KOINA Τεμ. 
 

  
23 ΠΛΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) Τεμ.    
24 ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) Τεμ. 
 

  
25 ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) Τεμ. 
 

  
26 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) Τεμ.    
27 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) Τεμ. 
 

  
28 ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) Dia 600 (Single Face) Τεμ.    
29 ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. Μέτρα    
30 ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) Τεμ.    
31 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΩΜΑ Τεμ. 
 

  
32 ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Τεμ. 

 
  

33 ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΥΡΓΟΥ (L=1000) Τεμ. 
 

  
34 ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΦΑΛΤΣΟ ΕΞΑΓΩΝΟΥ Τεμ. 

 
  

35 ΠΑΠΑΣ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Η 6/ΡΙΧΤΗΣ 
ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ Τεμ. 

 
  

36 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ Τεμ.    
37 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

(200Χ200) Τεμ. 
 

  
38 ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20Μ Τεμ.    
39 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) Τεμ. 

 
  

40 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ Τεμ. 
 

  
41 ΤΡΙΓΩΝΟ 4/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ 200Χ200 Τεμ. 

 
  

42 ΤΡΙΓΩΝΟ 6/ΡΙΧΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ Τεμ. 
 

  
43 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL Τεμ.    
44 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY Τεμ. 

 
  

45 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL Τεμ. 
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46 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY Τεμ.    
47 ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ HPL 

(ΚΟΜΠΛΕ) Τεμ. 
 

  
48 ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ PLY 

ΚΟΜΠΛΕ Τεμ. 
 

  
49 ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL Τεμ. 

 
  

50 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) Τεμ. 

 
  

51 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ 
(PLY) Τεμ. 

 
  

52 ΠΑΝΕΛ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (PLY) Τεμ. 
 

  
53 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΙΔΩΜΑ) L=80mm Τεμ. 

 
  

54 ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) Τεμ.    
55 ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm / H=400mm) Τεμ. 

 
  

56 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Τεμ. 

 
  

57 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΝ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Τεμ. 

 
  

58 ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ. 
 

  
59 ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ. 

 
  

60 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ. 
 

  
61 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ. 

 
  

62 ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ. 
 

  
63 ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ. 

 
  

64 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) 
(ΚΟΜΠΛΕ) (ΤΜΧ-2ΤΜΧ/ΚΑΘΙΣΜΑ) Τεμ. 

 
  

65 ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ 6) Τεμ. 

 
  

66 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΝΙΑΣ (17/40_12mm) Τεμ. 

 
  

67 ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τεμ. 
 

  
68 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-

ΚΟΠΙΛΙΑ) Τεμ. 
 

  
69 ΠΥΡΟΣ "ΚΑΛΙΜΠΡΕ" Φ17 Τεμ.    
70 ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) 

(ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) Τεμ. 
 

  
71 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ Τεμ.    
72 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ) Τεμ.    
73 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76) Τεμ. 

 
  

74 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76) Τεμ. 
 

  
75 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76) Τεμ. 
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76 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76) Τεμ. 
 

  
77 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΑΥΤΑΚΙΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-

ΚΟΠΙΛΙΑ) ΜΕ ντίζα Τεμ. 
 

  
78 ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ Τεμ. 

 
  

79 ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ Τεμ. 
 

  
80 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ  Τεμ. 

 
  

81 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) Τεμ. 
 

  
82 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) Τεμ. 

 
  

83 ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ  Τεμ. 
 

  
84 ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ Η ΒΙΔΩΜΑ) Τεμ. 

 
  

85 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ) Τεμ. 
 

  
86 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ) Τεμ. 
 

  
87 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ) Τεμ. 
 

  
88 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ) Τεμ. 

 
  

89 ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY) Τεμ. 
 

  
90 ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL) Τεμ. 

 
  

91 ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Τεμ. 
 

  
92 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ. 

 
  

93 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Glass Fibre) Τεμ. 
 

  
94 ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Τεμ. 

 
  

95 ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 (ΜΑΥΡΟ) Τεμ. 
 

  
96 ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΑΣ Φ8-12 Τεμ. 

 
  

97 ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 Τεμ. 
 

  
98 ΡΟΔΕΛΑ ΦΡΕΖΑΣ Φ7 Τεμ. 

 
  

99 ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethyle) Τεμ. 
 

  
100 ΧΕΡΟΥΛΙ / ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ (HDPE) (ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ) Τεμ. 

 
  

101 ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) Τεμ. 
 

  
102 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ Τεμ. 

 
  

103 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τ013 Τεμ. 
 

  
104 ΤΙΜΟΝΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ Τεμ. 

 
  

105 ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012 ΑΡΣΕΝΙΚΗ Ή ΘΗΛΥΚΗ Τεμ. 
 

  
106 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Η ΠΑΚΤΩΣΗ) Τεμ. 
 

  





Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (μετά των υλικών)του Δήμου για το έτος 2018. 
Μελέτη 

Σελίδα 72 από 74 

107 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/450mm) ή 
(+950/570mm) GFRP Τεμ. 

 
  

108 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250/570mm) ή 
(+1550/450mm) GFRP Τεμ. 

 
  

109 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550/570mm) GFRP Τεμ. 
 

  
110 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850/570mm) INOX 304 Τεμ.    
111 ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600/570mm) ή (+950/450mm) 

GFRP Τεμ. 
 

  
112 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) HPL Τεμ. 

 
  

113 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+600) PLY Τεμ.    
114 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950) HPL Τεμ. 

 
  

115 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+950)PLY Τεμ. 
 

  
116 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) HPL Τεμ.    
117 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1250) PLY Τεμ. 

 
  

118 ΚΟΥΠΑΣΤΗΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) HPL Τεμ.    
119 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1550) PLY Τεμ.    
120 

ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) HPL Τεμ. 
 

  
121 ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (+1850) PLY Τεμ. 

 
  

122 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY (570mm) L=65mm 
((INOX) + ΤΑΠΕΣ + ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ Τεμ. 

 
  

123 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL (570mm) L=85mm 
((INOX) + ΤΑΠΕΣ + ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ Τεμ. 

 
  

124 
ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  Τεμ. 

 
  

125 
ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  Τεμ. 

 
  

126 
ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ HPL Τεμ. 

 
  

127 
ΕΞΟΔΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ PLY Τεμ. 

 
  

128 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ HPL (ΣΕΤ) Τεμ. 
 

  
129 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΖ (ΣΕΤ) Τεμ. 
 

  
130 ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ M3 
 

  

131 
ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΠΑΧΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ)  M3 

 

  

132 ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 M3 
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133 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1400ΜΜ 
 

Μ2 
 

 

  

134 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70ΜΜ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2000ΜΜ 
 

Μ2 
 

 

  

135 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2600ΜΜ 
 

Μ2 
 

 

  

136 
ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Τεμ 

 

  

137 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  2/ΘΕΣΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Τεμ 

 

  

138 
ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ Τεμ 

 

  

139 
ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ Τεμ 

 

  

140 
ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τεμ 

 

  

141 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 12-ΕΔΡΟ Τεμ 

 

  

142 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΝΕΦΟ» Τεμ 

 

  

143 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ( HP L) Τεμ 

 

  

144 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ –HPL  ΣΥΝΝΕΦΟ  Η 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  Τεμ 

 

  

145 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Τεμ 

 

  

146 
ΜΥΛΟΣ Τεμ 

 

  

147 
ΜΥΛΟΣ –ΚΑΡΟΥΖΕΛ- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ Τεμ 

 

  

148 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (HPL) Τεμ 

 

  

149 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 

(HPL) Τεμ 
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150 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ (HPL) Τεμ 

 

  

151 
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ (HPL) Τεμ 

 

  

152 
4-AΠΛΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΖΩΑΚΙ 

(ΗPL) Τεμ 

 

  

153 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΑ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Τεμ 

 

  

154 ΘΕMATIKO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ MONOΘΕΣΙΟ 
(ΖΩΑΚΙ)– HPL Τεμ 

 

  

155 
2/ΘΕΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ Τεμ 

 

  

156 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4ΘΕΣΙΑ Τεμ 

 

  

157 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ Τεμ 

 

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 

  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

  
Φ.Π.Α. 24% 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(ΥΛΙΚΑ&ΕΡΓΑΣΙΑ) 

  
 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ./ /2018 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

Η τιμή προσφοράς είναι σε ευρώ. 
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