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Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΚΘΝΛΝ 

Έρνληαο ππφςε φηη, ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο 
ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ Ν.4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

 Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α‟ 87/07.06.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο απoθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 Σνπ Λ.4555/Φ.Δ.Θ. 133 Α΄/19-7-2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο & αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ΟΣΑ (Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»). 

 Σνπ Λ.3463/2006/Α΄114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» 

 ηνπ Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 
3863/2010 (Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο 
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 ηνπ Ν.4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην» 

 ηνπ Ν.4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ Ν.3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ Ν.3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σελ Τ.Α. 2879/18 (ΦΔΘ 879/13.03.18) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη 
εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
θαηαρψξεζεο Γεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ  ηνπ Γεκνζίνπ».  

 Σνλ Λ.3801/2009 (ΦΔΚ 163 η. Α΄/04.06.2009) «Πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο» 

 ηνπ Ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 
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 ηνπ Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ Ξ.Γ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ην Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο 

 ηνπ Ξ.Γ. 39/2017 «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 

 ηνπ Λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”.  

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο 
θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

 Σελ κε αξ. .Α. 56902/215/2.6.2017 (Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο & δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Η.Γ.Η..). 

 Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ηελ κε αξ. πξση. 7244/13-03-2018 Πξφζθιεζε ΙΙΙ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» 
ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ» κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα 
ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ησλ δήκσλ ηεο Υψξαο», 

 ε κε αξ. πξση. 6154/28-06-2018 αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα 
«ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ»  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ησλ δήκσλ ηεο Υψξαο», 

 ηελ κε αξ. 127/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζην Πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ», ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε 
παηδηθψλ ραξψλ ησλ δήκσλ ηεο Υψξαο», 

 ε κε αξ. Α.Ξ. 64282/13-11-2018 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί έληαμεο 
Πξάμεο ηνπ Γήκνπ   Μπθφλνπ   ζην   πξφγξακκα   «ΦΙΛΟΓΗΜΟ   ΙΙ»,   ζην   
πιαίζην   ηεο πξφζθιεζεο ΙΙΙ «Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο, ΠΓΔ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΔ 055 
(2017Δ05500010) 

 ε κε αξ. 05/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πξσηνγελέο 
αίηεκα κε Α.Γ.Α.Μ. 19REQ004852385,   

 ηηο κε αξ. πξση. 2389/13-03-2019 θαη 2390/13-03-2019 Απνθάζεηο 
Γεκάξρνπ, κε Α.Α.. 186/13-03-2019 θαη Α.Α.. 187/13-03-2019  κε ηηο 
νπνίεο εγθξίζεθε ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ χςνπο 210.000,00€ ζε βάξνο ηνπ 
Κ.Α. 60-7135.0001 κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε  ησλ  παηδηθψλ  ραξψλ  ηνπ  Γήκνπ Μπθφλνπ (Πξάμε έληαμεο ηνπ 
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Γήκνπ ζην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) θαη ηνπ ίδηνπ πνζνχ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-
7135.0003 κε πεξηγξαθή „Πξνκήζεηα Αλαβάζκηζε – πξνζαξκνγή παηδηθψλ ραξψλ 
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ‟. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο θαηαρσξήζεθαλ ζην ΚΗΜΓΗ 
θαη έιαβαλ ΑΓΑΚ 19REQ004883991 (εγθεθξηκέλν αίηεκα). 

 ηελ κε αξ. 39/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηεο 
05/2019 Μειέηεο & ηελ θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο,  γηα ηελ δηελέξγεηα Γηεζλνχο 
Αλνηθηνχ Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ, ζρεηηθά κε ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ», κέζσ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «ΦΙΛΟΓΗΜΟ II» θαη  ηδίσλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ, πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο, α) πνζνχ χςνπο € 210.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ζε 
βάξνο ηνπ Κ.Α. 60-7135.0001 «Πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε    εμνπιηζκνχ    γηα     ηελ     
αλαβάζκηζε     ησλ     παηδηθψλ     ραξψλ     ηνπ  Γήκνπ Μπθφλνπ (Πξάμε έληαμεο 
Α.Ξ. 64282/13-11-2018 ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ)» κέζσ 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & β) πνζνχ χςνπο  210.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-7135.0003 «Πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ», απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2019. 

 ηελ κε αξ. 03/2019 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε 
Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε & δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ 
& ππεξεζηψλ απφ 60.000,00€ γηα ην έηνο 2019, ζχκθσλα κε ην Ν. 4412 (ΦΔΚ 
147/η.Α΄/8.8.2016). 

 

ΓΗΑΘΖΟΠΠΔΗ 

 

Ηιεθηξνληθφ Γηεζλή Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηε πξνκήζεηα κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα  
αλαβάζκηζε – πξνζαξκνγή παηδηθψλ ραξψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΙΝΡ» κέζσ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» & ηδίσλ πφξσλ, εθηηκψκελεο αμίαο 420.000,00€ 
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηνπο Θ.Α. 60-7135.0001  
θαη 15-7135.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ 2019. Δπίζεο έρνπλ εθδνζεί νη 
ζρεηηθέο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (Α.Α.Τ.) 186/13-03-2019 θαη 187/13-03-
2019. 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 
ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ANΑΡΣΗΗ ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ 
ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΔΗΓΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 09/05/2019 

 

16/05/2019 

 

16/05/2019 

ΥΟΑ 
09.00π.κ. 

14/06/2019  

ΥΟΑ 13.00 
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Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. 
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1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΚΝΠ ΚΘΝΛΝ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ, ΓΗΑΙΝΠ – 
ΑΘΡΖ ΘΑΚΞΑΛΖ ΚΘΝΛΝΠ  

Ξφιε ΚΘΝΛΝΠ 

Θσδηθφο ΛUTS EL422 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 84600 

Ρειέθσλν 
2289360100  

 

Φαμ 2289022229  
 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  mayor@mykonos.gr  

 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Δπαγγειία Σαηδελάθε 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.mykonos.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη  o Γήκνο Μπθφλνπ, θαη αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 

 

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή Γεληθψλ Γεκφζησλ 
Τπεξεζηψλ. Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ν λφκνο 4412/2016 (Α147) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη : 

 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

β) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε & απφ ην 
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, ηειέθσλα 2289360100 & ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ www. 
mykonos.gr 

γ) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε:  
www.promitheus.gov.gr  

 

 

 

 

 

 

http://www.mykonos.gr/
file:///C:\Users\ialexandropoulou\AppData\ialexandropoulou\AppData\Local\Temp\www.promitheus.gov.gr
file:///C:\Users\ialexandropoulou\AppData\ialexandropoulou\AppData\Local\Temp\www.agiavarvara.gr
file:///C:\Users\ialexandropoulou\AppData\ialexandropoulou\AppData\Local\Temp\www.agiavarvara.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο  ρξεκαηνδφηεζεο  ηεο  παξνχζαο   ζχκβαζεο   είλαη   ην   ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ   
ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ  κε ηελ κε Α.Ξ. 64282/13-11-2018 απφθαζε, κε ηελ νπνία εληάρζεθε ε 
πξνκήζεηα ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 
«Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο δήκσλ» κε ηίηιν «Πξνκήζεηα – 
ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ    ραξψλ    ησλ    δήκσλ    ηεο    
ρψξαο»  [Πξφζθιεζε    ππνβνιήο    Αξ. Ξξση. 7244/13-03-2018]. 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 420.000,00€ κε 
ΦΠΑ & βαξχλεη ηνπο Θ.Α. 60-7135.0001  θαη 15-7135.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 
ηνπ Γήκνπ 2019 ηζφπνζα. Σν πνζφ χςνπο 210.000,00€ πξνέξρεηαη κέζσ 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Πξάμε έληαμεο ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ)» & πνζφ χςνπο  210.000,00€, ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο. 

Γηα ηελ Υξεκαηνδφηεζε ζα απνξξνθεζνχλ πξψηα νη πφξνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ίδηνη πφξνη ηνπ Γήκνπ. 

1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο  

  Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ, δαπέδσλ, θαη 
ινηπνχ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηξηψλ (3) 
πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ  παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία 
επηζθεπήο, γεληθφηεξεο ζπληήξεζεο, απεγθαηάζηαζεο, κεηαθνξάο πθηζηάκελσλ θαη 
ηνπνζέηεζε λέσλ νξγάλσλ, θαζψο θαη δηακφξθσζεο  ρψξσλ, καδί κε ηελ αμία 
αληαιιαθηηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη θάζε άιιεο εξγαζίαο κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
αλαγθαίσλ πιηθψλ , ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 
πηζηνπνίεζεο  ησλ παηδηθψλ  ραξψλ , ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα  θαη 
ηέινο , ε επηζεψξεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 
ζπκκφξθσζεο. 

 Οη πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο πνπ πξφθεηηαη λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ:  

1. Παηδηθή ραξά Άλσ Μεξάο 

2. Παηδηθή ραξά Λάθθα 

3. Παηδηθή ραξά Μχινη  

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ (CPV) : 37535200-9, 50870000-4, 79132000-8. 
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Η παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαζψο ηα φξγαλα κηαο παηδηθήο 
ραξάο θαη νη επηθάλεηεο πηψζεο ηνπο λννχληαη σο αδηαίξεην ζχλνιν θαη ππφθεηληαη ζε 
απζηεξέο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε 
κειέηε. Tα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, πνπ εμάιινπ είλαη νκνεηδή θαη αθνξνχλ ζε εμνπιηζκφ 
παηδηθψλ ραξψλ απνηεινχλ κηα, αδηαίξεηε νκάδα. Σν γεγνλφο απηφ πξνηξέπεη ηελ 
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε έλαλ αλάδνρν, ν νπνίνο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πξέπεη λα έρεη 
εμνινθιήξνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ν ίδηνο κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
θαη ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή θαη ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ θαη ηειηθά 
ν κνλαδηθφο ππφινγνο πξνο ηνλ Γήκν ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο, θαθνηερλίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα ππάξμεη ν 
βέιηηζηνο έιεγρνο πιηθψλ - εμνπιηζκνχ, ηνπνζέηεζεο απηψλ θαη άκεζε ζπλελλφεζε. 

Κάησ απ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε επηηπρήο θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 
ζχκβαζεο πξνυπνζέηεη ηζρπξφ θεληξηθφ ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε, αληί ηεο 
δηαίξεζεο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, πνπ εμάιινπ είλαη νκνεηδή θαη 
αθνξνχλ ζε εμνπιηζκφ παηδηθψλ ραξψλ απνηεινχλ κηα, αδηαίξεηε νκάδα. 

H Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη σο κηα θνηλή θαη εληαία, αθνχ ε ζχκβαζε δελ 
ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

 

 Ο  Γήκνο  δελ  ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη  ην  ζχλνιν  ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 Ο Γήκνο κπνξεί λα απμνκεηψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλάινγα 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ, αξθεί λα κελ ππεξβεί ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο. 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη  (6) κήλεο  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη 
ζην θάθειν ηεο κειέηεο Αξ. Κειέηεο 05/2019 κε ηα ηεχρε ηεο (ηερληθή πεξηγξαθή, 
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο, ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θηι. -
Παξάξηεκα Ι) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ππφ δεδνκέλε ηηκή (ίζε κε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ). 

 

1.4 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 14/06/2019 θαη ψξα 
13:00. 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , απφ ηελ 16/05/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 
09.00π.κ..  
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1.5 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε 

ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην 
Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ). 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή 
πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΗΓΗ  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα αλαξηεζεί ζε κία εβδνκαδηαία θαη κία 
εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ. 

Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)  

Σα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :  www.mykonos.gr   

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Οη δαπάλεο ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, (αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο) 
θαζψο θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν 
θαηαθπξψζεθε  ε πξνκήζεηα, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, ζχκθσλα  
κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 θαη ηελ εγθχθιην 11/27754/28.6.2010. ε πεξίπησζε, 
καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 

1.6 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε πξνθήξπμε   

2. ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο  

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η΄ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ΔΔΔΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ΄ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο  
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 
εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 
ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη επίζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 
δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 
απαληψληαη αληίζηνηρα ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ  ην ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ... Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 
έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ 
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 
δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 
ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 
νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε 
φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 
αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

 Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα  ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο  ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε 

απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν (prospectus – manuals) κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 
ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 
αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά  "ή 
ρξεκαηνδνηηθά"  ηδξχκαηα   «ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξ. 1ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α`13)»   πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρζπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχαπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδζληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
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β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα 
θάζε κέινο ηεο έλσζεο),   

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη 

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη 
ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ 
λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή (Πξβι. άξζξν 19 
παξ. 2 λ. 4412/2016) γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
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3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε 
ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.775,00 € (έμη ρηιηάδσλ 
επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξψ) κε ζπλππνινγηδφκελσλ ηνπ ΦΠΑ θαζψο θ  ησλ 
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 
ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη λα έρεη ηζρχ 5  
κελψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη .. 

2.2.2.3. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά 
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.7, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ 
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 
48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 
ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 
309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   
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β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 
ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν 
(2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

2.2.3.3  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
 
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 
κέζα,  
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(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
2.2.8.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν  ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 
πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 
ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ 
ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ 
ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 
απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 
επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο 
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δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

 

2.2.3.6. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 
θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη 
απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή 
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 
Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ, Δκπνξηθφ ή 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

α) Σηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξφκνησλ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, πνπ 
εθηειέζζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015-2016-2017) πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ζπκβάζεηο πνπ λα αθνξνχλ παξφκνηα πξνκήζεηα, πνζνχ ηνπιάρηζηνλ 

ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 50.000,00€ (θαζαξήο αμίαο ζπκβάζεσλ) ηα νπνία ζα 

αμηνινγεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή. 

β) λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ 

πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, δει. φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα 
είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ΔΛ1176- 

ΔΛ 1177, φπσο απαηηείηαη γηα θάζε έλα απφ απηά θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο λα δηαζέηεη 

πηζηνπνηήζεηο απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 
2.2.8.1 ηεο παξνχζεο. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ 
αλαθεξφκελσλ ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα πξνο ηα 





 

Σελίδα 20 

αλαθεξφκελα. Η ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 28492/2009 
(ΦΔΚ931Β), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο (βεβαηψζεηο ειέγρνπ) γηα ηνλ 
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

γ) λα δηαζέηνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ φιεο ηηο δειψζεηο, ηερληθέο εθζέζεηο, prospectus, 

εγγπήζεηο θαη δείγκαηα φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2.2.8.1 & ζην άξζξν 
2.4.3 ηεο παξνχζεο.  

Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ISO 9001:2015 ή 
ηζνδχλακν ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

θαη ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην ISO 

14001:2015 ή ηζνδχλακν ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

πξνκήζεηαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία ζχκθσλα κε ην 
OHSAS 18001:2007 ή ηζνδχλακν ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
πξνκήζεηαο. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αθνξνχλ πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο, αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.8.1 & ζην άξζξν 2.4.3 καδί κε ηα ππφινηπα 
πηζηνπνηεηηθά. 

2.2.6 Νηθνλνκηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

 Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ 
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (αζξνηζηηθά ηα έηε 2015,2016,2017) ίζν ή 
κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ε ελ ιφγσ απαίηεζε ζα δηακνξθψλεηαη αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. 

 

2.2.7 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα  ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, 
απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ 
πξνζθφκηζε δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 
βεβαηψζεηο δηάζεζεο θαη ππνζηήξημεο γηα ηνλ Δμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη, ήηνη: 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα 
πξέπεη λα επηζπλάςνπλ δήισζε ζπλεξγαζίαο (Γειψζεηο πλεξγαζίαο Πξνκεζεπηψλ ηνπ 
αλαδφρνπ) ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, κε ηελ νπνία: 
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i) Θα δειψλεηαη φηη ζα πξνκεζεχζεη ηνλ ππνςήθην κε ηα είδε εάλ αλαθεξπρζεί 
αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο 

ii) ζα επηβεβαηψλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνλ πξνζθέξνληα, 

iii)  ζα επηβεβαηψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ θαη αλαθνξά ζε έηε. 

 

Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ/θαζεθφλησλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ 
ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή. 

2.2.8 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη 
ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 
άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΙΙ, ην νπνίν απνηειεί 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη 
κε βάζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 
θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. 

Όζνλ αθνξά ην ΔΔΔΠ:  

Σν ΔΔΔ δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (εθεμήο ΔΔΔ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016 ην 
νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986, ην 
νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ζπληζηά πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 
πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηα θξηηήξηα  επηινγήο ηεο 
παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ θνξέα πνπ ην εθδίδεη, 
θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο. 

Σν ΔΔΔ απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε απηήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, πνπ παξέρεηαη 
ζην δηαδίθηπν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ ηζηφηνπν 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη  ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, φπνπ 
αλαξηψληαη  νδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε 
ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

•Οη  νηθνλνκηθνί  θνξείο νθείινπλ  λα ππνβάινπλ  κε  ηελ  πξνζθνξά  ηνπο 
ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν ΔΔΔ, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή είηε έρεη ελζσκαηψζεη ζην 
θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη θνηλνπνηήζεη κέζσ απηήο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, είηε ην 
έρεη αλαξηήζεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν μερσξηζηά, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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δηαθήξπμεο καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζην ΔΗΓΗ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ 
PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.  

•Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν  επηθνπξηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζηνλ δηαγσληζκφ,  αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία ΔΔΔ ηεο ΔΔ 
θαη λα παξάμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε κνξθή  αξρείνπ PDF.   

Δηδηθφηεξα  : 

(α) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη  πξέπεη λα αληιήζνπλ ην επηθνπξηθφ αξρείν ΥΜL πνπ έρεη 
αλαξηεζεί ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζην ΔΗΓΗ, λα ην απνζεθεχζνπλ αξρηθά ηνπηθά 
ζηνλ Η/Τ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα  λα κεηαβνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

 ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμνπλ «Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζνπλ 
(«αλεβάζνπλ») ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ άληιεζαλ απφ 
ηνλ δηαγσληζκφ ζην ΔΗΓΗ. 

(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηιέγνπλ  ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια 
πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

(γ) ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ  «Δθηχπσζε» πξνθεηκέλνπ ην αξρείν PDF λα παξαρζεί έκκεζα 
απφ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ. Η εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή 
PDF (virtual PDF printer), ήηνη ινγηζκηθφ,  εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 
ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν  απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν 
PDF αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε ιεηηνπξγία  απηή κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google Chrome, ή 
απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ.  CutePDF. 

 (δ)  Καηφπηλ ππνγξάθνπλ  ςεθηαθά ην σο άλσ pdf έγγξαθν θαη ην ππνβάιινπλ ζην 
θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ Xml ζηνλ  ρψξν ηνπ 
δ/ζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή 
ππεξεζία ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), 
λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ λα  ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ 
αθνξνχλ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο 
ζρεηηθέο απαληήζεηο  θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ  
ςεθηαθά θαη  λα ην ππνβάιινπλ ζηνλ δ/ζκφ. 
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Πεκεηψλεηαη:  

Α.  Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ θαη δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔ 

Β. Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 
νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε 
ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ καδί κε ρσξηζηφ ΔΔΔ, φπνπ 
παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη. 

Γ. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
(ι.ρ ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα θαηαηίζεηαη, γηα θάζε έλαλ 
ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ κεηέρεη ζηελ έλσζε , ρσξηζηφ ΔΔΔ φπνπ 
παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  ησλ απαηηνπκέλσλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ 
ηνπ ΔΔΔΠ  ζχκθσλα κε ηα κέξε ΗΗ έσο V  

Γ. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα  αλαζέζεη ππν κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ππεξβαίλεη ην 30% ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά 
ΔΔΔΠ φπνπ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο ηνπ 
ΜΔΡΟΤ ΙΙΙ ελνηεηα Α θαη Β  ηνπ ΔΔΔ,  γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. Δπίζεο 
εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη πνη 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέξνο IV  εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηε εηδηθή 
ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

Σέινο,  εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο  θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ 
ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα αλαζέζεη ζηνλ ππεξγνιάβν ηφηε  ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο. 

Ρν ΔΔΔΠ ππνγξάθεηαη, ζε πεξίπησζε Φπζηθνχ Ξξνζψπνπ απφ ηνλ ίδην, επί 
Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη Ξξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 
Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ 
απηνχο, επί Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
Δηαηξείαο (δει. απφ Φπζηθφ Ξξφζσπν ην νπνίν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 
εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ Δηαηξεία) ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ηα Φπζηθά Πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δηνίθεζή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο 
επηρείξεζεο πξφζσπα θαζψο επίζεο θαη απφ απφ φινπο φζνπο έρνπλ πξνο ηνχην 
ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαη δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε ππνγξαθήο ζηελ 
έληππε κνξθή ηνπο.  

Πεκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα 
είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνκν 
ελδέρεηαη λα πξέπεη ππνγξάςεη ην ίδην    ή μερσξηζηφ  ΔΔΔ  ζχκθσλα κε ην   ηζρχνλ 
ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Η ππνρξέσζε  
ππνγξαθήο   πέξαλ  ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ  πξνζψπσλ , αθνξά ηδίσο ηα άηνκα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηηο 
εηαηξηθέο κνξθέο ηεο Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ θαη Α.Δ. 
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 Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην ΔΔΔ κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ 
.pdf   

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 
πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3. ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 
είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ 
Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Ρέινο επηζεκαίλεηαη φηη : Ρν ΔΔΔΠ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο 
δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη  

Α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο,  

Β) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη  

Γ) θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 
4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο 
ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 
2.2.4- 2.2.7). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ 
νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 
εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
εκπεξηέρεηαη ζην ΔΔΔ. 
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 
νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά1: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 
κεηξψνπ εθδφζεσο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ή, ειιείςεη απηνχ, 
ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ 
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1 ήηνη:  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν  

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 
(IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο 
δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

                                                           
1
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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β) γηα ηελ  Παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία 
Ξξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  θαηαθχξσζεο είλαη θνξνινγηθά θαη 
αζθαιηζηηθά ελήκεξνο 

Δπηπιένλ πέξαλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2  απαηηείηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα 
αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο 

 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 ΞΔΟ.β’  πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο εθδφζεσο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 
πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν 
δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν 
ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 
κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Η., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Η κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ2. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ 
ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν 
ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

                                                           
2 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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γ) γηα ηελ  Ξαξάγξαθν 2.2.3.2α (πεξίπησζε γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Λ. 4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη),  πηζηνπνηεηηθφ εθδφζεσο 
εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ 
θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Δπηζεκαίλεηαη : Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ σο άλσ  πηζηνπνηεηηθνχ απηφ 
αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη 
επίζεκε δήισζε ηνπ. 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 
ηνπ λ. 4412/2016. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη :  νη έλνξθεο βεβαηψζεηο γίλνληαη δεθηέο , εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί 
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη  νη ππεχζπλεο δειψζεηο, φπνπ θαηά 
πεξίπησζε αλαθέξνληαη  εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 4605/2019  

 

 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα 
ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 
νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο εθδφζεσο έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) Τπεχζπλε δήισζε ζπλνδεπφκελε απαξαηηήησο απφ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ζπκβάζεηο πνπ λα αθνξνχλ παξφκνηα πξνκήζεηα, νη νπνίεο 
εθηειέζηεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015,2016,2017) απφ ηνλ κεκνλσκέλν δηαγσληδφκελν 
ή ηνπιάρηζηνλ απφ έλα κέινο δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο θαη είλαη ζε πνζφ, 
ηνπιάρηζηνλ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 50.000,00€ (θαζαξήο αμίαο ζπκβάζεσλ) ηα νπνία ζα 
αμηνινγεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή. ηε δήισζε θαη ζηνλ πίλαθα ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο 
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ν ηίηινο θαη ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο (ζπκβάζεσλ) πνπ εθηειέζζεθε, ε ρξνληθή 
δηάξθεηα θαη ν Δξγνδφηεο (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο), ή ν Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο 
(εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί Τπεξγνιαβίαο). Η δήισζε απηή νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
πηζηνπνηεηηθά ηνπ εξγνδφηε αλ πξφθεηηαη γηα δεκφζην θνξέα (βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο 
ή ζπκβάζεηο κε ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια παξαιαβήο) ή ζπκβάζεηο κε ηα επηζπλαπηφκελα 
ηηκνιφγηα αλ πξφθεηηαη γηα ηδηψηε εξγνδφηε, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ηεο πξνκήζεηαο. 

β) Γήισζε ζπλεξγαζίαο (Γειψζεηο πλεξγαζίαο Πξνκεζεπηψλ) ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ , κε ηελ νπνία: 

i) Θα δειψλεηαη φηη ζα πξνκεζεχζεη ηνλ ππνςήθην κε ηα είδε εάλ αλαθεξπρζεί 
αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο 

ii) ζα επηβεβαηψλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνλ πξνζθέξνληα, 

iii)  ζα επηβεβαηψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ θαη αλαθνξά ζε έηε. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ: Ρα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 
πεξηιακβάλνληαη κε ηα ινηπά απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ζην παξαπάλσ εδάθην. 

Β.5 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ : 

Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ή ηζνδχλακα έγγξαθα θαηά ηηο ηξείο (3) 
πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεο 
(2015,2016,2017) ή εθφζνλ δελ ππνρξενχηαη ζε θαηάξηηζε ηζνινγηζκνχ αληίγξαθα 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα 
κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξίαο.   

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη  ηζρχνπζαο  εθπξνζψπεζεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά 
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο  θαη ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο 
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, 
ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ. Σα  απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο  ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε 
λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξέπεη λα έρνπλ  εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
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ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 
ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ 
απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, φπσο αλαθέξεηαη. 

Eπηζεκαίλεηαη : ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, 
απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α` 
94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 
βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.» 

 

 

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο  

Όπσο πξνβιέπεη ε παξνχζα, ην ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ιακβάλεη ηε κνξθή ζηαζεξήο ηηκήο 
ή θφζηνπο βάζεη ηνπ νπνίνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα αληαγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ (Άξζξν 86 Ν. 4412/2016 Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ - άξζξν 67 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). 

Σα θξηηήξηα αλάζεζεο δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη 
ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν 
βαζκφο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο απηά. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
επαιεζεχεη απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο 
παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. 
 
ΠΡΑΘΚΗΠΖ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη 
ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. 
Η βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

U = (ζ1Θ1) + (ζ2Θ2) + ... + (ζλΘλ) 
φπνπ: 
«ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη 
ζ1+ζ2+..ζλ=1. 
Η ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεηαη ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 
παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
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Θξηηήξ
ην 

(Θi) 

Ξεξηγξαθή 

Ππληειεζηή
ο 
βαξχηεηαο 
(ζi) 

Θ1 

Θαηαλφεζε ηεο πξνκήζεηαο: 

Καηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο   
θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνκήζεηαο, ζαθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα ηεο πξνζθνξάο, ζπκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο πξνκήζεηα. 

40% 

Θ2 

Ξξνεγνχκελε Δκπεηξία: 

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε 
παξνρή αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ, ηθαλφηεηα θαη 
δηαγσγή θαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
Γήκν θαη άιισλ ΟΣΑ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 

30% 

Θ3 

Σξφλνο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο 
πξνκήζεηαο: 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο 
ηεο πξνκήζεηαο   

15% 

Θ4 

Δγγχεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ: 

Παξνρή εγγχεζεο ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ 

15% 

 Πχλνιν 100% 

 
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία (U) ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο Πξνζθνξάο 
εμάγεηαη σο άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο γηλνκέλσλ ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ επί ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο (ζ). 

Γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ηχπνπ: 

U = (ζ1 Θ1) + (ζ2Θ2) + (ζ3Θ3) + (ζ4Β4) = (0,4Θ1) + (0,3Θ2) 

+ (0,15Θ3) + (0,15Β4) 
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Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Η βαζκνιφγεζε ζα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη ζα πεξηιακβάλεη 
ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηε βαζκνινγία, ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην, 
φπσο νξίδεη ην άξζξν 86 ηνπ  λ.4412/2016. 

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Η 
βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 
Βαζκνινγία πνπ είλαη θαηψηεξε ησλ 100 βαζκψλ ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, 
θαζψο ε Σερληθή Πξνζθνξά θξίλεηαη σο αλεπαξθήο θαη δελ ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο παξνχζαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ιακβάλεη ηε κνξθή ζηαζεξήο ηηκήο βάζεη ηνπ 
νπνίνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα αληαγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη πνηνηηθψλ 
θξηηεξίσλ (δπλάκεη ηεο πεξ. 7, Άξζξν 86 Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ην 
κεγαιχηεξν βαζκφ αμηνιφγεζεο ηερληθήο πξνζθνξάο «U».. 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Παξάξηεκαηα I, ΙΙ, 
ΙΙΙ ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ 
έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, 
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 
ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 
37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ 
έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα (ΔΗΓΗ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ 
δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη : ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη 
κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 22 θαη 36, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο 
δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε 
πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε 
νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε 
δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε 
πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 
ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 
ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 
9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΔΗΓΗ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή 
Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 
πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε 
ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα 
ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ 
αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 
λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  





 

Σελίδα 33 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ 
ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, 
ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ 
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο 
ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή 
ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ 
θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία 
θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα 
θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε 
αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Σα θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, ζα 
πξνζθνκηζηνχλ, ζε θαιά ζθξαγηζκέλν εληαίν θπξίσο θάθειν, ζην Σκήκα  
Πξσηνθφιινπ, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπνπ ζα ιάβνπλ ζρεηηθφ αξηζκφ. ηνλ θάθειν ζα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη παξαθάησ ελδείμεηο: 
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«ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ – ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ ΠΡΗΠ 
ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΡΝ ΔΙΝΡ»  

ΚΔΠΥ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

«ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ» ΘΑΗ ΗΓΗΥΛ ΞΝΟΥΛ, ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΝ 
ΓΖΚΝ. 

 

- Ξξνο: Γήκνο Μπθφλνπ 

Τπ‟  φςηλ: Δπηηξνπή γηα ηε Γηελέξγεηα θαη ηελ  Αμηνιφγεζε  ησλ  Γηαδηθαζηψλ  
χλαςεο  ησλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 4412 (ΦΔΚ 
147/η.Α΄/8.8.2016). 

- Γηαθήξπμε κε  αξ. πξση.: ............./....../…./2019 

- Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ:  ....../ . …/2019 
 
 

- Πηνηρεία Απνζηνιέα (πξνζθέξνληνο): 
 

o Δπσλπκία: 
o Γηεχζπλζε: 
o Αξηζκφο ηειεθψλνπ: 
o Αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (Fax): 
o Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail): 

 

ΛΑ ΑΛΝΗΣΡΔΗ ΚΝΛΝ ΑΞΝ ΡΖΛ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ ΠΛΑΤΖΠ, 

ΡΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ, ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ Λ. 4412 (ΦΔΘ 147/η.Α΄/8.8.2016). 

 

Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη: 
 
α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-
Ρερληθή πξνζθνξά» ν νπνίνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξσηφηππε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο, 
θηι). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ 
ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 
β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο 
πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη & ηελ παξαγφκελε απφ ην ζχζηεκα νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. 
 
 
Νη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ. 
 
Η  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
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εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 
ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά»  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) Tν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  

 Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζε 
κνξθή αξρείνπ xml θαη pdf, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ 
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ 
γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο 
παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ 
γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.1 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  Η ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο 
πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 
αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα3. Δπηπιένλ πξέπεη  λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη ησλ 
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 
δει. φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ δηαπηζηεπκέλν 
θνξέα, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ΔΝ1176- ΔΝ 1177, φπσο απαηηείηαη γηα θάζε έλα 
απφ απηά θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο λα δηαζέηεη πηζηνπνηήζεηο απφ δηαπηζηεπκέλνπο 
θνξείο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ηεο 
ππεξεζίαο. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ 
αλαθεξφκελσλ ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα πξνο ηα 
αλαθεξφκελα. Η ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 28492/2009 
(ΦΔΚ931Β), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο (βεβαηψζεηο ειέγρνπ) γηα ηνλ 
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

Δπίζεο νη δηαγσληδφκελν πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ θάθειν 
ηεο ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο φιεο ηηο δειψζεηο, ηερληθέο εθζέζεηο, prospectus, 
εγγπήζεηο θαη δείγκαηα φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε θαη ηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο.  

                                                           
3
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   

βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και το 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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2.4.3.2 Σνλίδεηαη φηη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε θακία 
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ηηκέο. Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ επηθέξεη απνθιεηζκφ 
ηεο πξνζθνξάο. 
2.4.3.3 Ο πξνζθέξνληαο ζα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ελεκεξσζεί γηα ηνπηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη δεδνκέλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγεία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Γη’ απηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη 
δηαγσληδφκελνη ή εθπξφζσπνη ηνπο, ζα πξέπεη λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ 
παηδηθψλ ραξψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα θαη ε ζπληήξεζε απηψλ, 
πξνζθνκίδνληαο ηελ ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην Γήκν ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αξκφδην 
ππάιιειν, ζην θάθειν ηεο πξνζθνξά ηνπ. 
2.4.3.4 Αληίγξαθν Γειηίν απνζηνιήο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δεηγκάησλ πξνο ην Γήκν 
Μπθφλνπ, θαζψο θαη αξ. Πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο απηψλ ζηνλ θνξέα ή απνδεηθηηθφ 
θαηάζεζεο ηαρπδξνκείνπ, ζε πεξίπησζε πνπ απνζηάιζεθαλ ηαρπδξνκηθά.  Γείγκαηα 
δεηνχληαη κφλν γηα ηα θάησζη ππφ πξνκήζεηα είδε: 

1. Κάδνο πνιπεζηεξηθφο ηχπνπ Αλεκφκπινο  

2. Γηα ηα είδε Κνχληα Αινπκηλίνπ δχν ζέζεσλ παίδσλ θαη λεπίσλ δεηείηαη ηεκάρην 
Γνθνχ Αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100 mm θαη πάρνπο 2,3 mm πνπ θέξεη εηδηθφ 
πξνθίι κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε.   

Σα δείγκαηα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηξείο (3) έσο (5) εκέξεο λσξίηεξα ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη : ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά 
έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4250/2014 (Α` 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη 
δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.». 

 

2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ππφ δεδνκέλε ηηκή (ίζε κε 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ), φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ  & ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο δηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή σο 
επηζπλαπηφκελν αξρείν ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζην www.eprocurement.gov.gr.  

Α. Σηκέο 

Η ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζα δνζεί ζε επξψ αλά 
κνλάδα.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 
ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Πηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ, πιήξνπο θαη εηνίκνπ πξνο ρξήζε,  ε απνμήισζε θαη άξζε 
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επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ έηζη ψζηε ε παηδηθή ραξά λα ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ 
πκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 11 ηεο ππ‟ αξηζκ. 28492/2009 Τ.Α. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή 
πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην  Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα 4 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 
ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 
παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 
θνξείο. 

2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 
πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 
2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5.  

 (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ 
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έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ)  ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 πεξ.γ 
ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε 
ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 
έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΗΓΗ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

1. Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά» ηελ 19/06/2019 θαη ψξα 10.00 π.κ.(δειαδή 4 εξγάζηκεο εκέξεο 
κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ)  

2. Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο 
θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε 
πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα 
νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Η αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 
απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή/θαη 
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία. 

γ) Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ ηππηθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ 
απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ 
παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Γεδνκέλνπ φηη ην θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ππφ δεδνκέλε ηηκή (ίζε κε 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ), ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απαηηείηαη λα 
δηελεξγεζεί απαξαηηήησο θαηφπηλ απφθαζεο επηθχξσζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 
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θαζψο δελ ππφθεηηαη ζε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε (παξά κφλνλ εάλ ππνβιεζεί ηηκή 
δηαθνξεηηθή ηεο ζηαζεξήο-πξνυπνινγηζκνχ πνπ επάγεηαη θαη ηνλ απνθιεηζκφ). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη  ζηνπο 

πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ.  

Καηά νπνηαζδήπνηε επηθπξσηηθήο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο 
πξνζεζκίαο  δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο 
ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 
ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηεο 
παξαγξάθνπ  2.2.4,2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7. 

 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 
πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 
παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο 
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην 
ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην 
α‟, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.» 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
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i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ κε ην ΔΔΔ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 
(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.7 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΔΔΔ 
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 
εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.7 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ,ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ 
ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2,θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο [είηε 
γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ] είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105. 

Η πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ, ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπνπ ζα ιάβεη ζρεηηθφ αξηζκφ, ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα πνπ  δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 
απνδείμεη. 

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο, ε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

 

 α)  παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο 
ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 
Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο 
δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
372 θαη 
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  β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

 

 γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 
ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ 
ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο. Η ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην 
νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο  ην πνιχ  είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη  αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 106 

 

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 
ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά 
ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 
ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 
βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 
είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 
παξάιεηςεο. 

Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά 
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πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν 
θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ 
ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 
4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο 
ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 
πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

 

Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 
4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ 
πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο 
θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΗΓΗ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο 
θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία 
εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο 
ηεο πξνζθπγήο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

Η άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 
ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 
372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ 
αξρψλ. 

Η αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε 
ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 
372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Η άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 
πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 
4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ 
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δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 
αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

 

 





 

Σελίδα 45 

4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

4.1 Δγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ 
ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε  ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. 

Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 
2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα 
ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ 
παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Η κε ηήξεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 πεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Η 
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ 
είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 
νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, 
πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο 
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο 
ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη 
δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε 
απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, κε ηελ ίδηα ηερληθή & επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 

4.4.3. Η αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, 
ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα 
ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 
θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/4 5 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

                                                           
4
 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 

άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
5
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 
έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :   

Οη πιεξσκέο ζα αθνινπζνχλ ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο απ‟ ηνλ 
Αλάδνρν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηεο παξαζρεζέληνο πξνκήζεηαο. Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο 
πξνο ηνλ «Αλάδνρν» ζα γίλεηαη κε έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ζα αθνινπζεί ηελ εμήο 
δηαδηθαζία: 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ εμέιημε ηεο πξνκήζεηαο, θαη απηφ 
ζα αθνξά κφλν ην 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο απφ πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, κεηά 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ αθνξά ηνπο ηδίνπο πφξνπο. 

Σν ππφινηπν 50% ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ζα 
εμνθιεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 
παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 
ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:   

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 
ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

δ) Έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 
3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο, (ζήκεξα  4%) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη 
ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή 
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ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ 
λ. 4412/2016 & ηελ παξνχζα. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί 
ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη 
παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) Δπηβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκνχ ηνπ 
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν6 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 
παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 
παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ 
επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

5.3.1 Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 
θαη` εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, θαζψο θαη θαη` 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Η 
εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β` θαη δ` ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, 
εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 
ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη 
θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 
απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.». 

                                                           
6
 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
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5.3.2  Γηθαζηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

 1. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε 
πξνκήζεηαο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο σο 
δηνηθεηηθήο ή σο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην 
Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη ε ζχκβαζε. Παξέθηαζε 
αξκνδηφηεηαο δελ επηηξέπεηαη. Αλ ε ζχκβαζε εθηειείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα δχν ή 
πεξηζζφηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ, αξκφδην θαζίζηαηαη απηφ πνπ ζα επηιέμεη ν 
πξνζθεχγσλ ή ν ελάγσλ. 

 

 2. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε 
ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε 
πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο 
δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ 
ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

 

 3. Η ππφζεζε ζπδεηείηαη ζε δηθάζηκν πνπ νξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Αλ ν 
θάθεινο ηεο ππφζεζεο δελ απνζηαιεί ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν απφ ηε Γηνίθεζε, ε ζπδήηεζε 
αλαβάιιεηαη ζε λέα δηθάζηκν, θαηά ηελ νπνία ε ππφζεζε ζπδεηείηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 
πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζθεχγσλ ή ν ελάγσλ, αλ ην δεηήζεη ν ίδηνο. 

 

. 
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6. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

6.1  Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά θαη λα έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη πηζηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο εληφο έμη 
(6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι). 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε 
αξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί 
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην 
πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 
απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν 
αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

6.2  Ξαξαιαβή πιηθψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 
δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ 
δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ (ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΝ 1176 ησλ νξγάλσλ θαη ΔΝ 1177 γηα ηα δάπεδα 
αζθαιείαο,  θαζψο θαη ηα βηβιία ζπληεξήζεσλ θαη ηα εγρεηξίδηα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο 
ησλ εμνπιηζκψλ), δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί 

κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο ηξφπν/νπο: 

α) καθξνζθνπηθά 

β) κε πξαθηηθή δνθηκαζία, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ν Γήκνο Μπθφλνπ. 

γ) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε) , εθφζνλ ην απνθαζίζεη ν Γήκνο 
Μπθφλνπ. 

δ) κε πηζηνπνίεζε απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο 
νξίδεηαη ζηελ §2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Τ.Α. 27934/2014 (Β‟ 2029) θαη ζηελ Δγθχθιην 44/7-8-
2014 (ΑΓΑ: ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη 
ηξνπνπνηεηηθψλ ηεο Τ.Α. 28492/2009 (Β‟ 931). 
 
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ ηεο παξ. δ) απφ ην δηαπηζηεπκέλν θνξέα δελ 
βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  
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Η επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ 
πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 
 

Tα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε 
βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ 
λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ 
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ 
λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 
πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα 
δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ 
Ν.4412/16.    

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν 
κέξε. 
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο 
κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 
6.2.2. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
παξαζηαηηθψλ. 

 Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε 
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ 
παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε 
απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 
βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή 
πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ 
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο 
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια.   

Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο 
ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη 
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ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο7  

Δγγπήζεηο νξγάλσλ: 

ηξία (3) ρξφληα  

Δγγπήζεηο δαπέδσλ: 

πέληε (5) ρξφληα  

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα 
απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

                                                                        Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΚΘΝΛΝ 

 

 

                                                                         ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΝΘΑΠ 

                                                           
7
 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αριθμός Μελέτης  5/2019 

  

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΕΛΟΣ» 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ………………………………………………..……338.709,68 €…………..………ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 24%……………………………..…………………………………………………81.290,32€…..………….……ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ …………………………………………..420.000,00€...........……….ΕΥΩ. 

 

 

 

 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ……………………€58.100,00….......………………………ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 24%…………………………………...€13.944,00……..….……………………ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ : ……………€72.044,00…….…….………………….ΕΥΩ. 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ…………..  
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

H παξνχζα κειέηε αθνξά ηηο ελέξγεηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο λέσλ νξγάλσλ θαη δαπέδσλ 
αζθαιείαο ζηηο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο, ψζηε 
λα πηζηνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηεο ππ' αξ. 18239/05-05-14 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ. θνπφο ηεο πξνκήζεηαο απηήο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ παηδηθψλ ραξψλ.  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πεξηιακβάλνληαη νη πξνκήζεηεο λέσλ 
παηρληδηψλ, δαπέδνπ αζθαιείαο, μχιηλεο πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ πφιεσο. Δπίζεο, 
πεξηιακβάλνληαη νη πξνκήζεηεο ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ θαη νη δαπάλεο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
πιήξε εθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο. Ζ 
κειέηε πξνβιέπεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε νη ρψξνη πνπ θηινμελνχλ ηηο παηδηθέο 
ραξέο λα ραίξνπλ πηζηνπνίεζεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
Αλαβάζκηζε - πξνζαξκνγή παηδηθώλ ραξώλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ» ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ, αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηξηψλ παηδηθψλ ραξψλ ζε ηξεηο  νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 
Οη ρψξνη ζηνπο  νπνία ζα ιάβνπλ ρψξα νη πξνκήζεηεο θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ, είλαη 
νξηνζεηεκέλνη δεκφζηνη ππαίζξηνη ρψξνη. 

Δπίζεο, ε κειέηε απηή έρεη ζπληαρζεί βάζεη ηεο Τ.Α. 28492/2009, ΦΔΚ Β’ 931 φπνπ θαζνξίδνληαη 
νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα 
ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νχησο ψζηε νη λέεο 
παηδηθέο ραξέο λα ραίξνπλ πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε 
αλαβάζκηζε θαη ε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απηψλ, κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο  λένπ  
εμνπιηζκνχ (παηρλίδηα, θαζηζηηθά, θάδνη απνξξηκκάησλ δάπεδα αζθαιείαο ,μχιηλεο πεξίθξαμεο 
θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ. 

πλνπηηθά ε πξνκήζεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνξά ηξείο (3) θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο - 
πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πνπ είλαη νη εμήο: 

1. Παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Άλσ Μεξάο, ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 305,00 

η.κ. 

2. Παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Υψξαο ζηελ πεξηνρή Λάθθα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 

πεξίπνπ 562,00 η.κ. 

3. Παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Υψξαο ζηελ πεξηνρή ησλ Μχισλ, ζπλνιηθήο 

έθηαζεο πεξίπνπ 230,00 η.κ. 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο παηδηθήο ραξάο έιαβε ππφςε ηελ θάηνςε ηνπ ρψξνπ, ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1176 πνπ αθνξνχλ ηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή Παηδηθψλ Υαξψλ  γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο παηδηθήο αλαςπρήο. ηελ 

απφθαζε απηή θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Υαξψλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

Ο έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ παηρληδφηνπσλ δηελεξγείηαη κε βάζε ηελ ζεηξά ησλ 

πηνζεηεκέλσλ θαη ζηελ Διιάδα επξσπατθψλ πξνηχπσλ ηεο EN (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Σππνπνίεζεο),  ΔΝ 1176  θαη ΔΝ 1177 2018 

Σα πξφηππα θαζνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαζψο θαη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ, ηνλ έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ παηρληδφηνπσλ. 
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Πξνηείλεηαη ινηπφλ, αθελφο ν ζρεδηαζκφο ηεο Παηδηθήο Υαξάο λα γίλεη βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηεο θαη αθεηέξνπ ε θαηάιιειε ζρεδίαζε ηεο Παηδηθήο Υαξάο λα 

έρεη σο ζηφρν ηελ βέιηηζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη 

ηελ δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη μεθνχξαζεο γηα ηνπο ελήιηθεο ζπλνδνχο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία, ε επέκβαζε ζηελ ζεκεξηλή πθηζηάκελε θαηάζηαζε, 

θαζψο θαη νη γεληθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο, νη αλαγθαίεο εξγαζίεο πξνκήζεηαο, θαη πιήξεο 

εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ. 

Όπνπ αλαθέξνληαη « Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε παιαηψλ 

νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη δηακφξθσζεο ρψξσλ κεηά ηελ 

θαηαζθεπή θαηάιιεινπ ππνζηξψκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο , καδί κε ηελ 

αμία ησλ  κηθξνυιηθψλ κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο 

λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν εξγαζηψλ 

πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο πνπ απαηηεί ην θάζε 

δάπεδν θαη θάζε άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ 

πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

 

 

 

Οηθηζκόο Άλσ Μεξάο 

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ παηδηθή ραξά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Άλσ Μεξάο θαη πξνβιέπεηαη λα 

αλαβαζκηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ θαη ε αθξηβήο 

ηνπ ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ νηθηζκφ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ αεξνθσηνγξαθία. 
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Δηθόλα 1: Αεξνθσηνγξαθία νηθηζκνχ Άλσ Μεξάο 

Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ηεο παηδηθήο ραξάο.  

Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ ζα 

ηεξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 

εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη λα έξζνπλ ζε πέξαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ 

ηελ παηδηθή ραξά ηνπ νηθηζκνχ Άλσ Μεξάο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο 

θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε φξγαλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οηθηζκόο Άλσ Μεξάο 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Α/Α Δίδνο Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο 

1 Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

2 Κάδνο απνξξηκκάησλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

3 Κάδνο απνξξηκκάησλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

4 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληεξήζεο  

5 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληήξεζεο  

6 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληήξεζεο  

7 Κνχληα 2 ζέζεσλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

8 Σξακπάια  
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

9 Πεξίθξαμε 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

10 Πέξγθνια –θηφζθη  Δξγαζίεο πληήξεζεο 

11 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

12 Παγθάθη 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

13 Παγθάθη 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

14 Παγθάθη 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

ΔΛΟΣ 

17 Πεξηβάιισλ ρψξνο Δξγαζίεο πληήξεζεο 

18 Φσηηζηηθφ  Δξγαζία ζπληήξεζεο  
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19 Σζνπιήζξα θαζηξάθη Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ 
ΔΛΟΣ 

Τπό Πξνκήζεηα είδε 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 χλζεην φξγαλν 1,00 ηεκ. 

2 Πφξηα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 

3 Ξχιηλε πεξίθξαμε 52,00 ηξ.κ 

4 Κάδνο απνξξηκκάησλ 4,00 ηεκ. 

5 Παγθάθη ηζηκεληέλην 4,00 ηεκ 

6 Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 4,00 ηεκ. 

7 Κνχληα 4 ζέζεσλ μχιηλε κηθηή 1,00 ηεκ. 

8 Σξακπάια μχιηλε 4 ζέζεσλ ειαηεξίνπ  1,00 ηεκ. 

9 
Σδηπάθη ειαηεξίσλ 1,00 ηεκ. 

10 Βξχζε κεηαιιηθή 1,00 ηεκ 

11 

Πξνκήζεηα δαπέδνπ αζθαιείαο   80 mm κε 
θχιιν epdm 

305,00 κ3 

 

ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη επηκέξνπο «Γεληθέο εξγαζίεο» θαη νη επηκέξνπο «Δξγαζίεο 

πληήξεζεο» πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ θαη αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε ηεο παηδηθήο ραξάο ηνπ 

νηθηζκνχ Άλσ Μεξάο, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ πξνυπνινγίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

Μειέηεο. 

 

Γεληθέο εξγαζίεο 
 
ην ηνηρίν πεξίθξαμεο ζα πξέπεη εθηφο ησλ βάζεσλ ηεο πεξίθξαμεο λα κελ ππάξρνπλ 
πξνεμέρνληα θαξθηά – ζχξκαηα ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ, 
νπφηε πξνβιέπνληαη φιεο νη εξγαζίεο θνπήο, ιείαλζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ επηθίλδπλσλ 
ζεκείσλ. 
 
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζχκθσλα θαη κε ηνλ πίλαθα 
πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ) απφ ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, καδί κε ηηο βάζεηο ηνπ. Γειαδή 
θνπή κε ζεξκηθέο κεζφδνπο, θφξησζε θαη κεηαθνξά απηνχ ζηελ αλαθχθισζε, ζηελ απνζήθε ηνπ 
Γήκνπ ή φπνπ αιινχ απνθαζηζηεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Μεηά ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε ηνλ πιένλ 
θαηάιιειν ηξφπν έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Σα φξγαλα-αληηθείκελα αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ είλαη: 

 Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 

 Κάδνο απνξξηκκάησλ x3 

 Παγθάθη  x3 

 Κνχληα 4 ζέζεσλ 

 χλζεην φξγαλν 

 Σζνπιήζξα θαζηξάθη 





 

Σελίδα 59 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε παιαηψλ 

νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν 

αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά 

ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν εξγαζηψλ 

πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο πνπ απαηηεί ην 

θάζε δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) πνπ πξνκεζεχεηαη θαη θάζε άιιε 

εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αθαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ 

αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε 

ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 

έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά 

θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ 

απαηηείηαη. 

ηα πιαίζηα ησλ «Γεληθψλ Δξγαζηψλ» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη 

γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 

θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε ζηαηηθφηαηα ηνπ νξγάλνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 
2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ (ραξηηά, 
πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πέξγθνιαο 
– θηνζθηνχ ,  
Πέξγθνια θηφζθη –Βάςηκν 
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- Σξίςηκν θαη βάςηκν ζηηο μχιηλεο επηθάλεηεο  

- Κάιπςε βηδψλ κε θαπάθηα αζθαιείαο  

 
 
 
 

Πεξηνρή Λάθθαο, Υώξα 

Ζ παηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λάθθαο ζηε Υψξα θαη ε νπνία πξνβιέπεηαη λα 

αλαβαζκηζηεί έπεηηα απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο Μειέηεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

πφιεο θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ αεξνθσηνγξαθία. 

 

Δηθόλα 2: Αεξνθσηνγξαθία νηθηζκνχ Υψξαο – Λάθθα 

Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ ζα 

ηεξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 

εξγαζίεο πνπ ζα έξζνπλ ζε πέξαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηελ παηδηθή 

ραξά ηεο πεξηνρήο ηεο Λάθθαο, ζηε Υψξα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο 

θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε φξγαλν. 
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Πεξηνρή Λάθθαο, νηθηζκνύ Υώξαο 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Α/Α Δίδνο Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο 

1 Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

2 Αλαξξίρεζε  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

3 Σζνπιήζξα θαζηξάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

4 χλζεην φξγαλν Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

5 
Κνχληα μχιηλε 4 ζέζεσλ 
κεηθηή  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

6 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

7 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

8 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

9 Παγθάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

10 Παγθάθη Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

11 Κάδνο  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

12 Κάδνο  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

13 Κάδνο  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

14 Πεξίθξαμε Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

15 Πεξηβάιισλ ρψξνο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 

Τπό Πξνκήζεηα είδε 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 

2 Πφξηα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 

3 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
πνιπεζηεξηθφο  3,00 ηεκ 

4 Κάδνο απνξξηκκάησλ  5,00 ηεκ. 

5 Βξχζε κεηαιιηθή  1 ηεκ  

6 Παγθάθη ηζηκεληέλην  8 ηεκ  

7 Σδηπάθη ειαηεξίνπ  1 ηεκ  

8 
Πνιπζχλζεην φξγαλν 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β 1 ηεκ  

9 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  1 ηεκ 

10 
Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ 
κηθηή  1 ηεκ 

11 
Μχινο κε κεηαιιηθά 
θαζίζκαηα 1 ηεκ  

12 χλζεηε αλαξξίρεζε  1 ηεκ 

13 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ  1 ηεκ  

14 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ 6 ηεκ  

15 Πάλει δξαζηεξηνηήησλ  1 ηεκ 

16 
Γάπεδν αζθαιείαο 80 mm 
κε θχιιν epdm  562,00 κ2 
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Γεληθέο εξγαζίεο 

Πξνηνχ ιάβεη ρψξα ε νπνηαδήπνηε πξνκήζεηα λένπ νξγάλνπ, πξνβιέπνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο απνθνπήο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ ρψξν 

ηεο παηδηθήο ραξάο, καδί κε ηηο βάζεηο απηνχ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ 

ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ 

Γήκνπ, πάληα κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε 

θαηάιιειν ηξφπν έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

πγθεθξηκέλα ηα φξγαλα πνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ είλαη: 

 1 εμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 

 1 ηζνπιήζξα θαζηξάθη  

 1 ζχλζεην φξγαλν 

 1 θνχληα  

 1 ζχλζεηε  αλαξξίρεζε 

ην θπζηθφ έδαθνο ηεο παηδηθήο ραξάο (εθφζνλ ζηελ πθηζηάκελή ηνπ θαηάζηαζε δελ ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλν θάπνην δάπεδν) θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε λένπ δαπέδνπ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο, ψζηε ην επίπεδν λα είλαη εληαίν θαη φκνην ζε φιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ νηθνπέδνπ. 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε παιαηψλ 

νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν 

αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά 

ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν εξγαζηψλ 
πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα 
κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο πνπ απαηηεί ην 
θάζε δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) πνπ πξνκεζεχεηαη θαη θάζε άιιε 
εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη 
νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αθαηάιιεινπ 
εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. 
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ 
αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε 
ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 
έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά 
θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ 
απαηηείηαη. 
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ηα πιαίζηα ησλ "Γεληθψλ Δξγαζηψλ" ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη 
γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 
θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 
ε ζηαηηθφηαηα ηνπ νξγάλνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 
ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  
 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 
2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ (ραξηηά, 
πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε ηεο πέξγθνιαο –θηνζθηνχ ,  

Πέξγθνια θηφζθη –Βάςηκν 

- Σξίςηκν θαη βάςηκν ζηηο μχιηλεο επηθάλεηεο  

- Κάιπςε βηδψλ κε θαπάθηα αζθαιείαο  

 

 

Πεξηνρή Μύισλ νηθηζκνύ Υώξαο 

Σν νηθφπεδν πνπ θηινμελεί ηελ ελ ιφγσ παηδηθή ραξά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Υψξαο θαη πξνβιέπεηαη λα 

αλαβαζκηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μειέηεο βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ νηθηζκνχ 

θαη δίπια ζηνπ κχινπο. Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ 

αεξνθσηνγξαθία. 
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Δηθόλα 3: Αεξνθσηνγξαθία νηθηζκνχ Υψξαο - Μχινη. 

Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ηεο παηδηθήο ραξάο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα, αιιά θαη ησλ 

νξγάλσλ εηδηθφηεξα. 

ν θχξηνο ρψξνο παηρληδηνχ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο απνηειείηαη απφ έλα 

θαζηξάθη θαη κία θνχληα ηεζζάξσλ ζέζεσλ  ησλ  νπνίσλ  ηα κέξε έρνπλ βαλδαιηζηεί ή θζαξεί. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε απνκάθξπλζή ηνπο. Σν δάπεδν ηεο παηδηθήο ραξάο απνηειείηαη απφ 

θπζηθφ έδαθνο θαη ζε κεγάιν κέξνο ηεο απφ ηζηκεληνπιαθνξκα κε θζνξέο. Έπεηηα ησλ 

παξεκβάζεσλ, ην δάπεδν αθνχ εμπγηαλζεί θαη επηπεδνπνηεζεί ζα επηζηξσζεί κε λέεο  ειαζηηθέο 

πιάθεο αζθαιείαο κε θχιιν epdm ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο – απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Έπεηηα ηεο επηηφπνπ απηνςίαο ηνπ ρψξνπ θαη κε θξηηήξην ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ ζα 

ηεξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζίαο ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπλνςίδνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 

εξγαζίεο πνπ ζα έξζνπλ ζε πέξαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηελ παηδηθή 

ραξά ηεο πεξηνρήο Μχισλ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Υψξαο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ν πθηζηάκελνο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο 

θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε φξγαλν. 

 

Υώξα πεξηνρή Μύισλ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Α/Α Δίδνο Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο 

1 Σξακπάια Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

2 Καζηξάθη  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

3 Δμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

4 Κάδνο απνξξηκκάησλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

5 Κάδνο απνξξηκκάησλ 
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

6 Φσηηζηηθά ζψκαηα Δξγαζία ζπληήξεζεο  

7 Κνχληα 4 ζέζεσλ κεηθηή  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

8 Παγθάθη  
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

9 Παγθάθη  
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

10 Παγθάθη  
Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

11 
Παγθάθη  

Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

12 Πεξίθξαμε  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

13 Πφξηα εηζφδνπ  Απνκάθξπλζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΔΛΟΣ 

14 Πεξηβάιισλ ρψξνο Γεληθέο εξγαζίεο 

15 
Φσηηζηηθφ ζψκα Δξγαζία ζπληήξεζεο  

16 
Φσηηζηηθφ ζψκα Δξγαζία ζπληήξεζεο  

17 
Φσηηζηηθφ ζψκα Δξγαζία ζπληήξεζεο  

Τπό Πξνκήζεηα είδε 

Α/Α Δίδνο Μνλάδεο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ 1,00 ηεκ. 
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2 Πφξηα εηζφδνπ μχιηλε  1,00 ηεκ. 

3 
χλζεην φξγαλν μχιηλν 
ηχπνπ Γ 1,00 ηεκ. 

4 
Κνχληα αινπκηλίνπ  2 
ζέζεσλ λεπίσλ  1,00 ηεκ. 

5 
Σξακπάια μχιηλε 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  2,00 ηεκ. 

6 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
πνιπεζηεξηθφο  3,00 ηεκ  

7 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  4,00 ηεκ. 

8 Σζηκεληέλην παγθάθη  3 ηεκ  

9 Ξχιηλε πεξίθξαμε  30 ηξ.κ. 

10 Ξχιηλε είζνδνο  1 ηεκ 

11 Βξχζε κεηαιιηθή  1 ηεκ  

12 
Κνχληα αινπκηλίνπ 2 ζέζεσλ 
παίδσλ  1 ηεκ  

13 
 
 

Πξνκήζεηα Γάπεδν 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

230 κ3. 

ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη επηκέξνπο "Γεληθέο εξγαζίεο" θαη νη επηκέξνπο "Δξγαζίεο πληήξεζεο" 

πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξίπησζε ηεο παηδηθήο ραξάο ζηελ 

πεξηνρή Μχισλ , Υψξαο, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ πξνυπνινγίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

Μειέηεο. 

Γεληθέο εξγαζίεο 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη θαη ζα πιαηζηψζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνκήζεηα αθνινπζήζεη, 

αθνξνχλ ηελ απνθνπή κε ζεξκηθέο κεζφδνπο θαη απνκάθξπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ απφ 

ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, καδί κε ηηο βάζεηο ηνπ, ηελ θφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά απηνχ ζηελ 

αλαθχθισζε, ή ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ, ή ζε αδεηνδνηεκέλν απφ ην Γήκν ρψξν, πάληα κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην 

έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Βάζεη ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε ν αθαηάιιεινο εμνπιηζκφο πνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί 

είλαη: 

 1 ηξακπάια 

 1 θαζηξάθη   

 1 εμνπιηζκφο ειαηεξίνπ 

 4  θσηηζηηθφ ζψκα 

 1 θνχληα μχιηλε 4 ζέζεσλ  

 4 παγθάθηα  

 2 θάδνη απνξξηκκάησλ. 

 Πεξίθξαμε  

 Πφξηα εηζφδνπ  
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ην θπζηθφ έδαθνο ηεο παηδηθήο ραξάο (εθφζνλ ζηελ πθηζηάκελή ηνπ θαηάζηαζε δελ ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλν θάπνην δάπεδν) θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο ζα γίλεη ηζνπέδσζε. 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε παιαηψλ 

νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν 

αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά 

ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν εξγαζηψλ 

πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο (π.ρ. 

ηζηκεληνπιάθεο) πνπ απαηηεί ην θάζε δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) 

πνπ πξνκεζεχεηαη θαη θάζε άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε 

ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αθαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ 

αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε 

ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 

έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά 

θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ 

απαηηείηαη. 

ηα πιαίζηα ησλ "Γεληθψλ Δξγαζηψλ" ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη 

γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 

θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε ζηαηηθφηαηα ηνπ νξγάλνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 
2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ (ραξηηά, 
πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  
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Γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ 

 

1. ΞΤΛΔΙΑ  

 

Σν μχιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο 
νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα 
κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 

2.ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 
αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 
πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 
πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 
κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία ησλ παηδηψλ. 

 

3.ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 
ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 
ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 
αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη 
επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία ζα  
έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

 

4.ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη εηδηθά 
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή 
θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, 
ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε 
ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 
(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

5.ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΗΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ  ζα έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε 
ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο.  Θα θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα 
νπνία δελ  ζα έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ  ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, 
ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ γηα ηηο ηξείο (3) 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ αζξνηζηηθά ζηνλ πλνιηθφ 

Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Έπεηηα παξαηίζεληαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
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ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ, ζε ζπκθσλία πάληνηε κε ηελ παξνχζα 

Σερληθή Έθζεζε. 

Σα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Απμεκέλα επίπεδα αζθάιεηαο γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

2. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

3. Παηδηθέο ραξέο πην πξνζηηέο πξνο ηνπο ρξήζηεο 

4. Πξνζέιθπζε θαη εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ ζηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο 

5. Καζαξφηεξν πεξηβάιινλ παηρληδηνχ 

6. Γεκηνπξγία ρψξσλ αζθαιείαο-πξφβιεςε θαη απνθπγή θηλδχλσλ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαιχζεθαλ θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ζηελ 

παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή έρεη ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ 420.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24%. 

Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ ειέγρσλ   ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβάιινληαη καδί κε 
ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Δπηπξνζζέησο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη  ηελ παξαιαβή ησλ νξγάλσλ ζα παξαδίδεηαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή βηβιία ζπληεξήζεσλ θαη ηα εγρεηξίδηα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ησλ εμνπιηζκψλ. 

Δγγπήζεηο νξγάλσλ: 

ηξία (3) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ 

Δγγπήζεηο δαπέδσλ: 

πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ 

Κάζε φξγαλν ζα θέξεη ζε επθξηλέο ζεκείν πηλαθίδα κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο : 

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

- Διάρηζηε θαη κέγηζηε ειηθία παηδηψλ 

- Μέγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ 

- Αλαθνξά ζηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 ή ηζνδχλακα απηψλ. 

 

 

               Μχθνλνο, 15-04-2019 
                    Ζ πληάμαζα 
 
                 
 
                
              Δπαγγειία Υαηδελάθε 
                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 
 
 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνί ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ 
Σερληθή Έθζεζε, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο - αζξνηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο, ν νπνίνο ζα 
απνηειεί θαη ηνλ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ηεο Πξάμεο. 

Ολνκαζηηθά θαη θαηά ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ είλαη νη εμήο: 

 παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Άλσ Μεξάο 

 παηδηθή ραξά πεξηνρήο Λάθθαο νηθηζκνχ Υψξαο 

 παηδηθή ραξά πεξηνρήο Μχισλ νηθηζκνχ Υψξαο 

 

 

Δπηκέξνπο Πξνϋπνινγηζκόο Άλσ Μεξάο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 1,00 2.900.00 2.900.00 

2 Ξχιηλε πεξίθξαμε  ΣΡ.Μ 52,00 146.00 7.592.00 

3 Κάδνο απνξξηκκάησλ δηπιφο  ηεκ 4,00 492.00 1968.00 

4 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 4,00 380.00 1.520.00 

5 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α ηεκ 1,00 15.700.00 15.700.00 

6 
Κνχληα 4 ζέζεσλ μχιηλε  
κηθηή  

ηεκ 1,00 2712.00 2.712.00 

7 Σδηπάθη ειαηεξίνπ  ηεκ 1,00 5.500.00 5.500.00 

8 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 1,00 880,00 880,00 

9 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 1,00 900,00 900,00 

10 Παγθάθη ηζηκέληελην  ηεκ 4,00 580,00 2.320,00 

11 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm  

κ3 305,00 57,00 17.385,00 

12 Πηλαθίδα εηζφδνπ  ηεκ 1,00 1.100,00 1.100,00 

Β. Δξγαζίεο 

13 Γεληθέο εξγαζίεο 
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
20.040,00 20.040,00 

14 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο  
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
2709,84 2709,84 

15 Πηζηνπνίεζε παηδηθήο ραξάο  Καη’απνθνπήλ  1,00 1.200,00 1.200,00 

    χλνιν Α: 60.477,00 

    Φ.Π.Α 24% 14.514,48 
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    χλνιν B: 23.949,84 

    Φ.Π.Α 24% 5.747,96 

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν : 

104.689,28 

 

Δπηκέξνπο Πξνϋπνινγηζκόο πεξηνρήο Λάθθαο - Υώξαο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 1,00 1.100,00 1.100,00 

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 1,00 2.900,00 2.900,00 

3 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
πνιπεζηεξηθφο  

ηεκ 
3,00 550,00 

1.650,00 

4 Κάδνο απνξξηκκάησλ δηπιφο  ηεκ 5,00 492,00 2.460,00 

5 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ 

ηεκ 
6 ,00 380,00 

2.280,00 

6 
χλζεην φξγαλν πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β  

ηεκ 
1,00 35.221,00 

35.221,00 

7 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00 7.580,00 7.580,00 

8 Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ κηθηή  ηεκ 1,00 2.712,00 2.712,00 

9 Μχινο κε κεηαιιηθά θαζίζκαηα ηεκ 1,00 2.400,00 2.400,00 

10 
 
Σδηπάθη ειαηεξίνπ  

ηεκ 
1,00 5.500,00 

5.500,00 

11 χλζεηε αλαξξίρεζε  ηεκ 
1,00 4.600,00 

4.600,00 

12 Παγθάθη ηζηκεληέλην  ηεκ 8,00 580,00 4.640,00 

13 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 1,00 900,00 900,00 

14 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ αζθαιείαο 
80 mm κε θχιιν epdm 

κ
2
 

562,00 57,00 
32.034,00 

15 Ξχιηλε πεξίθξαμε  ΣΡ.Μ. 
70 146,00 

10.220,00 

16 Πάλει δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 
1 1.800,00 

1.800,00 

17 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ  ηεκ 
1 1.200,00 

1.200,00 

Β. Δξγαζίεο 

21 Γεληθέο εξγαζίεο   θαη' απνθνπήλ 1,00 55.300,00 55.300,00 

22 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη' απνθνπήλ 1,00 2.709,84 2.709,84 

23 Πηζηνπνίεζε παηδηθήο ραξάο  Καη’απνθνπήλ  1,00 1.200,00 1.200,00 

    χλνιν Α: 119.197,00 

    Φ.Π.Α 24% 28.607,28 

    χλνιν B: 59.209,84 
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Δπηκέξνπο Πξνϋπνινγηζκόο πεξηνρήο Μύισλ Υώξαο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 1,00 1.100,00 1.100,00 

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 1,00 2.900,00 2.900,00 

3 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Γ  ηεκ 1,00 10.500,00 10.500,00 

4 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
λεπίσλ   

ηεκ 
1,00 2.540,00 

2.540,00 

5 
Κνπληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
παίδσλ  

ηεκ 
1,00 2.160,84 

2.160,84 

6 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζεζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 
1,00 880,00 

880,00 

7 Ξχιηλε πεξίθξαμε  Σξ.κ. 30 146,00 4.380,00 

8 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
πνιπεζηεξηθφο  

ηεκ 
3,00 550,00 

1.650,00 

9 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 
3,00 380,00 

1.140,00 

10 Παγθάθη ηζηκεληέλην  Σεκ  
3 580,00 

1.740,00 

11 Βξχζε κεηαιιηθή  Σεκ  
1 900,00 

900,00 

12 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

κ3 

230 57,00 

13.110,00 

Β. Δξγαζίεο 

13 Γεληθέο εξγαζίεο θαη' απνθνπήλ 1,00 31.675,16 31.675,16 

14 Πηζηνπνίεζε παηδηθήο ραξάο  Καη’απνθνπήλ  1,00 1.200,00 1.200,00 

    χλνιν Α: 43.000,84 

    Φ.Π.Α 24% 10.320,20 

    χλνιν B: 32.875,16 

    Φ.Π.Α 24% 7.890,04 

    Δπηκέξνπο χλνιν  94.086,24 

 

 

 

    Φ.Π.Α 24% 14.210,36 

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν: 

221.224,48 
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               Μχθνλνο, 15-04-2019 
                    Ζ πληάμαζα 
 
                 
 
                
              Δπαγγειία Υαηδελάθε 
                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 
 
 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΟ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ησλ ηξηώλ παηδηθώλ ραξώλ 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 3,00 
1.100,00 € 3.300,00 € 

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 3,00 
2.900,00 € 8.700,00 € 

3 Ξχιηλε πεξίθξαμε  Σξ.κ. 152 
146,00 € 22.192,00 € 

4 Κάδνο πνιπεζηεξηθφο  Σεκ 6,00 
550,00 € 3.300,00 € 

5 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
δηπιφο  

ηεκ 
9,00 

492,00 € 4.428,00 € 

6 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 
13,00 

380,00 € 4.940,00 € 

7 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α  ηεκ 1,00 
15.700,00 € 15.700,00 € 

8 
Μχινο κε κεηαιιηθά 
θαζίζκαηα  

ηεκ 
1,00 

2.400,00 € 2.400,00 € 

9 Σδηπάθη ειαηεξίσλ  ηεκ 2,00 
5.500,00 € 11.000,00 € 

10 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 

2,00 
880,00 € 1.760,00 € 

11 
Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ 
κηθηή  

ηεκ 
2,00 

2.712,00 € 5.424,00 € 

12 
χλζεην φξγαλν 
πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β 

ηεκ 
1,00 

35.221,00 € 35.221,00 € 

13 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Γ ηεκ 1,00 
10.500,00 € 10.500,00 € 

14 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00 
7.580,00 € 7.580,00 € 

15 Παλει δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00 
1.800,00 € 1.800,00 € 

16 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ   ηεκ 1,00 
1.200,00 € 1.200,00 € 

17 χλζεηε αλαξξίρεζε  ηεκ 1,00 
4.600,00 € 4.600,00 € 

18 Παγθάθη ηζηκεληέλην  ηεκ 15,00 
580,00 € 8.700,00 € 

19 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 3,00 
900,00 € 2.700,00 € 

20 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
λεπίσλ  

ηεκ 
1,00 

2.540,00 € 2.540,00 € 

21 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
παίδσλ  

ηεκ 
1,00 

2.160,84 € 2.160,84 € 

22 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

κ2 
1097 

57,00 € 62.529,00 € 

Β. Δξγαζίεο 

23 Γεληθέο εξγαζίεο   
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
107.015,16 € 107.015,16 € 

24 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 
θαη' 

απνθνπήλ 2,00 
2.709,84 € 5..419,68 € 

25 
Πηζηνπνίεζε παηδηθήο 
ραξάο  

Καη 
απνθνπελ  3,00 

1.200,00 € 3.600,00 € 

    χλνιν Α: 222.674,84 € 
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    Φ.Π.Α 24% 53.441,96€ 

    χλνιν B: 116.034,84 € 

    Φ.Π.Α 24% 27.848,36€ 

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν : 420.000,00 € 

 
 

               Μχθνλνο, 15-04-2019 
                    Ζ πληάμαζα 
 
                 
 
                
              Δπαγγειία Υαηδελάθε 
                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 
 
 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 

. 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 3,00 
  

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 3,00 
  

3 Ξχιηλε πεξίθξαμε  Σξ.κ. 152 
  

4 Κάδνο πνιπεζηεξηθφο  Σεκ 6,00 
  

5 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
δηπιφο  

ηεκ 
9,00 

  

6 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 
13,00 

  

7 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α  ηεκ 1,00 
  

8 
Μχινο κε κεηαιιηθά 
θαζίζκαηα  

ηεκ 
1,00 

  

9 Σδηπάθη ειαηεξίσλ  ηεκ 2,00 
  

10 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 

2,00 
  

11 
Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ 
κηθηή  

ηεκ 
2,00 

  

12 
χλζεην φξγαλν 
πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β  

ηεκ 
1,00 

  

13 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Γ ηεκ 1,00 
  

14 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00 
  

15 Πάλει δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00 
  

16 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ   ηεκ 1,00 
  

17 χλζεηε αλαξξίρεζε  ηεκ 1,00 
  

18 Παγθάθη ηζηκεληέλην  ηεκ 15,00 
  

19 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 3,00 
  

20 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
λεπίσλ  

ηεκ 
1,00 

  

21 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
παίδσλ  

ηεκ 
1,00 

  

22 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

κ2 
1097 

  

Β. Δξγαζίεο 

23 Γεληθέο εξγαζίεο   
θαη' 

απνθνπήλ 1,00 
  

24 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 
θαη' 

απνθνπήλ 2,00 
  

25 
Πηζηνπνίεζε παηδηθήο 
ραξάο  

Καη 
απνθνπελ  3,00 

  

    χλνιν Α:  
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    Φ.Π.Α 24%  

    χλνιν B:  

    Φ.Π.Α 24%  

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν :  
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α.1. Πηλαθίδα εηζόδνπ 

 

Ζ παηδηθή ραξά ζα  πξέπεη λα δηαζέηεη Πηλαθίδα εηζφδνπ ε νπνία ζα θέξεη ην ζήκα πηζηνπνίεζεο 
θαηαιιειφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ηηο εμήο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: -Σηο ειηθηαθέο 
νκάδεο παηδηψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε παηδηθή ραξά -Σειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο - Σειέθσλα 
επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΟΣΑ - Απαγφξεπζε εηζφδνπ γηα δψα ζπληξνθηάο, κε εμαίξεζε ζθχινπο ζπλνδνχο 
αηφκσλ κε αλαπεξία - Πξνηξνπή γηα δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο - Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο 
ραξάο 

ε θάζε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παηδηθήο ραξάο ζηελ νπνία ζα 
ηνπνζεηεζεί, φπσο θαη ε αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα. 

Δπηπιένλ ζηελ παηδηθή ραξά ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα ηνπ έξγνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο ηεο 
πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο πηλαθίδαο έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ». Οη δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη 
0,900mΥ0,70m, απφ etalbond 5mm πάρνπο. 

Ζ Πηλαθίδα εηζφδνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 0,900mΥ0,70m, απφ etalbond 5mm πάρνπο, κε ςεθηαθή 
εθηχπσζε κηαο φςεο επί απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο. Κάζε πηλαθίδα ζα είλαη επηζηξσκέλε κε απηνθφιιεηε 
δηαθαλή πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε (antigraffiti, ηχπνπ 3M Protective Overlay Film), ε νπνία ζα επηηξέπεη 
ηνλ θαζαξηζκφ ηεο πηλαθίδαο απφ καξθαδφξνπο, ρξψκαηα ζε ζπξέη θ.ιπ. κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 
δηαιπηηθψλ ρσξίο βιάβε ηνπ ππνζηξψκαηνο. Ζ πηλαθίδα ζα ζηεξίδεηαη ζε δχν κεηαιιηθά ππνζηειψκαηα 
(επηθνιιεηέο θνιψλεο δηαηνκήο 95Υ95mm) θαη δχν κεηαιιηθέο βάζεηο. Ζ πηλαθίδα ζα ζηεξίδεηαη ζηα 
ππνζηπιψκαηα κε πεξαζηέο βίδεο ζε χςνο 1,70m απφ ην έδαθνο. Δπίζεο ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε 
ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο πηλαθίδαο φπνηε ρξεηαζηεί. Ζ θαηαζθεπή ζα 
παθηψλεηαη ζην έδαθνο κε δχν κεηαιιηθέο βάζεηο. Οη βάζεηο πάθησζεο απνηεινχληαη απφ θνηινδνθφ 
γαιβαληζκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή θαη δηαζηάζεσλ 90Υ90Υ3ρηι θαη κήθνπο 
60εθ. ηα νπνία “αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα κε πεξαζηέο βίδεο. ην θάησ κέξνο ηνπο ππάξρεη κεηαιιηθή 
θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν. Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ζα είλαη δίπια ζηελ είζνδν ηεο θάζε 
παηδηθήο ραξάο, ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηφο ν παξαπάλσ ηξφπνο ζηήξημεο, ε πηλαθίδα ζα ηνπνζεηεζεί φπσο θαη 
φπνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία. ηελ πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαηηνχκελα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία, κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

 

Α.2. Πόξηα εηζόδνπ 

Ζ μχιηλε είζνδνο δηαζηάζεσλ 260Υ230 εθ. ζα  απνηειείηαη απφ δχν μχιηλεο θνιψλεο 
δηαηνκήο 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 225 εθ.  

ηελ θνξπθή ησλ θνιψλσλ κε ζηξηθψληα 8Υ80  ζα είλαη ζπλδεδεκέλα μχιηλα δνθάξηα 
δηαηνκήο 4,5Υ15 εθ. θαη κήθνπο 260 εθ. ηα νπνία ζα  έρνπλ θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο.  

Πάλσ ζε απηά ζα  εθαξκφδνληαη  θάζεηα 11 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ15Υ50 εθ.  κε ζηξηθψληα 8Υ120. 

ηα νξηδφληηα δνθάξηα θαη κε ηε βνήζεηα αιπζίδαο ππάξρεη θξεκαζηή μχιηλε πηλαθίδα ζε 
δηαζηάζεηο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Ζ πχιε ηεο εηζφδνπ ζα απνηειείηε απφ δχν 
θχιια πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δχν νξηδφληηα δνθάξηα 5 Υ9Υ90 εθ. πνπ πάλσ ηνπο ζηεξίδνληαη 6 
θάζεηεο ζηνίρηζεο μχια δηαηνκήο.5Υ9 εθ. κε θνπξκπαξηζκέλεο ηηο επάλσ πιεπξέο θαη κεηαβιεηνχ 
κήθνπο πνπ απμάλεη ζηαδηαθά απφ ηελ άθξε πξνο ην θέληξν. 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΩΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  ζα δηαζέηεη έλα 
δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 
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 Οη βάζεηο πάθησζε ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ 
θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία “αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο 
βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο ζα  ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην 
ιάθθν.  

ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  ζπγθξαηνχλ ηελ 
θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 
αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 
πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 
πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 
κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία ησλ παηδηψλ. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 
ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 
ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 
αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη 
επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνίαζα  
έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη εηδηθά 
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή 
θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, 
ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε 
ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 
(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ππεχζπλνο ζα είλαη ν πξνκεζεπηήο θαη πξνβιέπεηαη λα 
ιεθζνχλ κέηξα αζθαιείαο γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ απφ ηελ ρξήζε θνιιήζεσλ. 

Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά απφ 
ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία.  

Α.3. Ξύιηλε πεξίθξαμε 

 

Κάζε ηκήκα ηνπ θξάθηε ζα  απνηειείηαη απφ δχν μχιηλεο θνιψλεο δηαηνκήο 9Υ9 εθ. θαη 
χςνπο 100 εθ. ζηελ θνξπθή ηνπ ην μχιν θφβεηαη κε θάιηζν ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ηεηξάγσλν 5Υ5 
εθ.  

Οη θνιψλεο ζα  έρνπλ νπέο ψζηε λα εθαξκφδνπλ ζε απηέο δχν μχια δηαζηάζεσλ 5Υ10Υ200 
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εθ. Απηά ηα μχια ζα  ηνπνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο 74 εθ. θαη 16 εθ. απφ ηε βάζε ησλ θνιψλσλ.  

Πάλσ ζηα νξηδφληηα μχια  ζα εθαξκφδνληαη κε ρξήζε λνβνπαλφβηδσλ 4Υ60 θαη θφιιαο, 
μχια δηαηνκήο 2Υ9 εθ. θαη χςνπο 80 εθ. κε ηηο δχν άθξεο ηνπο δηακνξθσκέλεο κε θάιηζν. Απηά 
θαξθψλνληαη έηζη ψζηε λα αθήλνπλ θελφ 9,5 εθ. 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΩΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  ζα δηαζέηεη έλα 
δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζε ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ 
θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία “αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο 
βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο ζα  ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην 
ιάθθν.  

ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  ζπγθξαηνχλ ηελ 
θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 
αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 
πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 
πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 
κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία ησλ παηδηψλ. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 
ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 
ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 
αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη 
επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνίαζα  
έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη εηδηθά 
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή 
θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, 
ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε 
ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 
(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 
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Α.4. Κάδνο πνιπεζηεξηθόο  

 
Οη  πνιπεζηεξηθνί θάδνη ηχπνπ αλεκφκπινο θαηά πξνηίκεζε ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 

αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ απνξξηκκάησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ. Θα  είλαη εχρξεζηνη, 
ιεηηνπξγηθνί θαη επρεξψο θαζαξηδφκελνη.  Θα ζπκβάιινπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αλαβάζκηζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο. Oη θάδνη ζα έρνπλ πνιχ θαιφ θηλίξηζκα θαη γεληθά θαιαίζζεηε εκθάληζε.  Θα 
έρνπλ ζρήκα ζηξνγγπιφ  θαη ζα  δηαζέηνπλ πνιπεζηεξηθφ θαπάθη. Οη θάδνη ζα  δηαζέηνπλ 
θιεηδαξηά. 

 Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εζσηεξηθνχ θάδνπ  ρσξεηηθφηεηαο 65 ιίηξσλ 
πεξίπνπ. 

Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εληζρπκέλν πνιπεζηέξα κε 
εμσηεξηθφ ρξσκαηηζκφ κε πιηθφ gel coat πνπ ζα παξακέλεη ακεηάβιεην ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο  
φπσο απηέο πνπ επηθξαηνχλ ζην Γήκν Μπθφλνπ. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θάδνπ ζα είλαη 90 εθ. 
πεξίπνπ, ε δηάκεηξνο ηνπ  ζα είλαη  45  εθ. πεξίπνπ θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζα είλαη 90 lit πεξίπνπ  

Σν θαπάθη ηνπ θάδνπ  ζα έρεη ζηξνγγπιφ  ζρήκα δηακέηξνπ 47,5 εθ πεξίπνπ θαη χςνπο 17 
εθ. πεξίπνπ Θα δηαζέηεη  κία  νπή  ζρήκαηνο νβάι, δηαζηάζεσλ 17Υ12 εθ. πεξίπνπ, γηα ηελ 
απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Πεξηκεηξηθά ηεο νπήο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εηδηθφ ιάζηηρν 
πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο ην θαπάθη ηνπ θάδνπ  ζα δηαζέηεη θιεηδαξηά. ην πιάη ηνπ θάδνπ 
ζα ππάξρεη κία δηαθνζκεηηθή θηγνχξα απφ πνιπεζηέξα  ζε ζρήκα αλεκφκπινπ δηακέηξνπ 38 εθ 
πεξίπνπ.  

Ο θάδνο ζα  ζηεξίδεηαη ζε εληζρπκέλε βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ κε κεγάιε 
ζηαζεξφηεηα δηακέηξνπ 38 εθ. πεξίπνπ. 

Ο εζσηεξηθφο θάδνο ζα έρεη ζρήκα θπιηλδξηθφ κε δηάκεηξν βάζεο 37 εθ. θαη χςνο 65 εθ. 
πεξίπνπ,  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,6 ρηι. κε εληζρπηηθφ 
πεξηκεηξηθφ θνξδφλη ζην ρείινο ηνπ θαη δχν ρεηξνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο ηε κία απέλαληη ζηελ άιιε. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ 

(βίδεο, ζύλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα από κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, 

είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα 

θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Α.5. Κάδνο απνξξηκκάησλ δηπιόο  

Ο κεηαιιηθφο δηπιφο επηζηήινο απνξξηκκαηνδέθηεο ζα δηαζέηεη θάδν  ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 35 
ιίηξσλ, θαηάιιειν γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ απνξξηκκάησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ 
θαη ζα θέξεη γιάζηξα κε δηαθνζκεηηθέο πξνζζήθεο μχιηλσλ ηκεκάησλ. Δπίζεο ζα δηαζέηεη 
θπιηλδξηθή ηζηγαξνζήθε ρσξεηηθφηεηαο 1 ιίηξνπ πεξίπνπ. Θα είλαη εχρξεζηνη, ιεηηνπξγηθνί θαη 
επρεξψο θαζαξηδφκελνη. Γελ ζα  θαηαζηξέθνληαη εχθνια θαη ζα  ζπκβάιινπλ κε ηελ παξνπζία 
ηνπο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα είλαη θπζηνινγηθά αβιαβείο, αλζεθηηθνί ζηε 
δηάβξσζε, απξφζβιεηνη ζε νμέα θαη ρεκηθέο νπζίεο. Σν άδεηαζκα ηνπ απνξξηκκαηνδέθηε ζα 
επηηπγράλεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θάδνπ. 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: 
Ο θάδνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο πεξίπνπ 2 ρηι. γηα ην θπξίσο 
ζψκα θαη ηνλ ππζκέλα ηνπ. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ ζα  είλαη θπιηλδξηθφ, χςνπο πεξίπνπ 50 εθ. θαη 
δηακέηξνπ πεξίπνπ 32 εθ. θαη ε δηάηξεζε ηνπ ζα  έρεη δηάκεηξν πεξίπνπ 2 εθ. Θα δηαζέηεη 
εζσηεξηθφ θάδν απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 1 ¼ ρηι., χςνπο 50 εθ. θαη δηακέηξνπ 30 εθ. θαη ε 
δηάηξεζε ηνπ ζα  έρεη δηάκεηξν 6 ρηι. ην ρείινο ηνπ ζα  δηαζέηεη δχν αλακνλέο θπθιηθνχ ζρήκαηνο 
Ø 40 ρηι. «πνκπέ» γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θάδνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ θαη ηε ζπγθξάηεζε 
ηεο ζαθνχιαο. 
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Ο θάδνο απνξξηκκάησλ  ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζηπιίζθν ζηήξημεο θαη ην αλψηαην 

ζεκείν ηνπ είλαη  ζε χςνο 120 εθ. απφ ην έδαθνο.  

ην επάλσ κέξνο ηνπ,  ζα είλαη αλνηθηφο γηα άλεηε ξίςε ειαθξψλ απνξξηκκάησλ 
δηεξρνκέλσλ πεδψλ. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπ  ζα είλαη 35 ιίηξα έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζήο 
ηνπ ζηα πεδνδξφκηα, λα κελ δεκηνπξγεί ελφριεζε ζε δηεξρφκελνπο πεδνχο.  

  Ο ζηπιίζθνο ζηήξημεο ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζηξαηδαξηζηφ θνηινδνθφ 80Υ80 ρηι. 
πάρνπο 3 ρηι.  θαη χςνπο 120 εθ. Ο ζηπιίζθνο ζα  έρεη ζπλνιηθφ χςνο 130 εθ. ην θάησ άθξν ηνπ 
ζα  θέξεη δίζθν ζηήξημεο, δηακέηξνπ 25 εθ. θαη πάρνπο 10 ρηι.  

Ζ γιάζηξα ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 2 ρηι. γηα ην θπξίσο 
ζψκα θαη ηνλ ππζκέλα ηεο. Σν θπξίσο ζψκα ηεο  ζα είλαη θπιηλδξηθφ, χςνπο 50 εθ. θαη δηακέηξνπ 
32 εθ. θαη ε δηάηξεζε ηεο ζα  έρεη δηάκεηξν 2 εθ.. Ζ γιάζηξα επίζεο  ζα έρεη εζσηεξηθφ θάδν χςνπο 
48 εθ. θαη δηακέηξνπ 31 εθ. θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα πάρνπο 0,6 ρηι. ην ρείινο ηεο ζα  
δηαζέηεη εληζρπηηθφ θνξδφλη θαη δχν ρεηξνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά. Ζ γιάζηξα ζα  είλαη 
ηνπνζεηεκέλε ζην ζηπιίζθν ζηήξημεο. Ζ δηαηνκή ηνπο ζα  έρεη ζρήκα Π θαη  ζα ζπλδέεηαη κε ην 
δηαθνζκεηηθφ ζηπιίζθν κε δχν βίδεο. Ζ βάζε απηή  ζα επηηξέπεη ηελ απαζθάιηζε ηεο 
ηζηγαξνζήθεο απφ ηελ θιεηδαξηά πνπ θέξεη, κε θιεηδί ηξηγσληθήο δηαηνκήο  θαη ην άδεηαζκά ηνπ κε 
ηελ αθαίξεζε θαη θαηάιιειν ρεηξηζκφ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ  ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ 

(βίδεο, ζύλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα από κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, 

είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,όπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα 

θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία  ζα πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε  ζα είλαη εηδηθά 
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη είλαη  απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο 
ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα  κέηαιια) θαη ζα  δίλνπλ κεγάιε 
αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο καο. 

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ 
απνιαδνπνίεζή ηνπο, ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχζδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.6. πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  

Σα πξνζηαηεπηηθά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ  ζα έρνπλ ζρήκα θπιηλδξηθφ χςνπο 1,85 cm θ 23 

πάρνπο 5 cm θαη ην εζσηεξηθφ πιηθφ ηνπο  ζα είλαη αθξψδεο πιαζηηθφ Νν 20.Ζ εμσηεξηθή ηνπο 

επέλδπζε ζα  είλαη απφ κνπζακά απηνθηλήησλ βαξέσο ηχπνπ θαη έιάρηζηνλ 600 gr/.ηκ .Σ ν 

πξνζηαηεπηηθφ ζα  πξνζαξκφδεηαη ζηε θνιφλα κε 4 ηκάληεο κε απηφδεθηε ηαηλία (Velcro)  

Α.7. ζύλζεην όξγαλν ηύπνπ Α  

Σν ζχλζεην φξγαλν  ζα  έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 8,00Υ6,50 εθ. θαη χςνο  360 εθ. θαη ζα  

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 
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1 ζθάια γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

4 ηεηξάγσλα παηάξηα χςνπο 120 εθ. (κε ζθέπαζηξν) 

1 εκηθπθιηθή γέθπξα 

1 γέθπξα κε ζρνηληά  

1 γέθπξα ηνχλει 

1 εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

1 θαηάβαζε ππξνζβέζηε γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

1 δίρηπ αλαξξίρεζεο γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

2 ηζνπιήζξεο θπκαηνεηδείο χςνπο 120 εθ. 

4 ηεηξάγσλα ζθέπαζηξα 

3 δεχγε ρεηξνιαβέο 

πξνζηαηεπηηθά πάλει 

ηάπεο γηα ζηξηθψληα 

βάζεηο πάθησζεο 

 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΠΑΣΑΡΗ 120 εθ. (κε ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 120 εθ. ζα έρεη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο  112X112 X360  εθ. θαη ζα απνηειείηαη απφ : 

4  μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 300 εθ. 

4 μχια 9Υ9Υ94 εθ. απφ ηα νπνία αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη πεξίπνπ 4Υ4Υ94 εθ. 

1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά ζα δηαζέηεη αλάγιπθν 
αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη  1X1 εθ. θαη ην πάρνο 
ηνπ  ζα είλαη 21mm.  

1 ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν πνιπαηζπιέλεο πνπ ζα  εθαξκφδεη ζην πάλσ κέξνο ησλ 4 θνιψλσλ. 

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 300 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία χςνπο πεξίπνπ 116 εθ. 

θαη 117 εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε ην παηάξη, απφ ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί 

ζα  εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. ηηο νπέο απηέο  ζα ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-

δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι. ζα θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν 

χςνο ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπ μχινπ θαη ζα πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν 

άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ ζα  ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ95 εθ. ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην 

αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ ζα απνηειεί  ην δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. 

ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΠΑΣΑΡΗ  120 εθ. (γηα ειηθίεο 3 εηψλ θαη άλσ) 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 120 εθ. ζα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 95Υ175 εθ. θαη κήθνο πξνβνιήο 

απφ ην παηάξη 115 εθ. ζα απνηειείηαη απφ : 

2 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ20Υ170 εθ. 

5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ20Υ90 εθ. 
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5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ6Υ85 εθ. 

Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 120 εθ. ζα απνηειείηαη απφ : 

2 μχια δηαηνκήο 9Υ9 εθ. χςνπο 130εθ. πεξίπνπ κε πιαζηηθέο ηάπεο ζην άλσ άθξν ηνπο. 

2 εηδηθά δηακνξθσκέλα παξαιιειφγξακκα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηά κε εζσηεξηθέο 

γσλίεο 45ν θαη 135ν πεξίπνπ, εγγεγξακκέλα ζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν πεξίπνπ 110Υ230 

εθ. , πάρνπο 18 ρηι. 

Αλάκεζα ζηα 2 μχια δηαζηάζεσλ 20Υ170 εθ. ηνπνζεηνχληαη ηα 5 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ6Υ85 εθ. αλά 

20 εθ. Πάλσ ζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 5 μχια δηαζηάζεσλ 45Υ20Υ90  εθ. σο παηήκαηα. 

Ζ θνππαζηή ζα θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο: Σα 2 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ130 εθ. ηνπνζεηνχληαη 

θάζεηα, εθαπηφκελα εμσηεξηθά ηεο ζθάιαο. ε απηά ζηεξεψλνληαη ηα παξαιιειφγξακκα απφ 

θφληξα πιαθέ ζεκχδαο, Σν θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ζηεξεψλεηαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ζηηο 

θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ.  

 

 

ΖΜΗΚΤΚΛΗΚΖ ΓΔΦΤΡΑ 

Ζ γέθπξα ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 200Υ110 εθ. θαη χςνο 95 εθ. θαη ζα απνηειείηαη 

απφ: 

4 θνιψλεο δηαηνκήο 7Υ5Υ95 εθ. πεξίπνπ. 

4 θνπξκπαξηζκέλα μχια δηαηνκήο 5Υ10Υ190 εθ. πεξίπνπ. 

2 θνπξκπαξηζκέλα μχια δηαηνκήο 8Υ10Υ200 εθ. πεξίπνπ. 

2 μχια 9Υ9Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

2 θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηά 190Υ75Υ2 εθ. πεξίπνπ. 

10 μχια 4Υ20Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

Σν δάπεδν ηεο εκηθπθιηθήο γέθπξαο ζα απνηειείηαη απφ ηα δχν μχια 8Υ10Υ200 θαη ηα 2 μχια 

9Υ9Υ100 πνπ ζα απνηεινχλ ην πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ηεο γέθπξαο. ην πιαίζην απηφ  ζα 

ζηεξεψλνληαη ηα 10 μχια 4Υ20Υ100 πνπ ζα  απνηεινχλ ηα δάπεδν ηεο γέθπξαο.  

Οη δχν πιεπξηθέο θνππαζηέο ζα απνηεινχληαη απφ πιαίζην απνηεινχκελν απφ ηα 2 θνπξκπαξηζηά 

μχια  5Υ10Υ190  θαη ηεο 2 θνιψλεο 7Υ5Υ95 γηα ηελ θάζε κία θαη ην ελδηάκεζν θελφ ζα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ρξσκαηηζηφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο..  

ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΥΟΗΝΗΑ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα έρεη ελδεηθηηθφ κήθνο 160 εθ., χςνο 80 εθ. θαη ζα  απνηειείηαη απφ : 
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1 ηεκ. μχιν (βάζε) δηαζηάζεσλ 160Υ14Υ8 εθ. κε κφξζα πξνζαξκνγήο 

2 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 170Υ12Υ5 εθ. 

4 ηεκ. μχια θπιηλδξηθά Ø90 ρη. Υ 70 ρηι. χςνο 

4 ηεκ. βίδεο 8 ρηι. Υ 240 ρηι. 

5 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 ρηι. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 190 εθ. πνπ ζα  

θέξνπλ πξνζαξκνζκέλεο ζηα άθξα ηνπο 10 ηεκ. βίδεο 3/8Υ90 ρηι. 

4 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 ρηι. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 80 εθ. πνπ ζα  

θέξνπλ πξνζαξκνζκέλεο ζηα άθξα ηνπο 8 ηεκ. βίδεο 3/8Υ90 ρηι. 

4 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 ρηι. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 150 εθ.  

8 ηεκ. ζπλδέζκνπο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) ζρήκαηνο «Σ» Ø 32 ρηι. 62Υ65 ρηι. 

20 ηεκ. θιηπ ζπλδέζκνπο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 38 ρηι.Υ50 ρηι. 

8 ηεκ. ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ 

18 ηεκ. ειεθηξνγαιβαληζκέλα παμηκάδηα αζθαιείαο 3/8 

4 ηεκ. ειεθηξνγαιβαληζκέλα παμηκάδηα αζθαιείαο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα  ελψλεη ηηο δχν βάζεηο ησλ παηαξηψλ δηα κέζσ ηνπ μχινπ (βάζε 

γέθπξαο) δηαζηάζεσλ 160Υ15Υ8 εθ. κε κφξζα 3 εθ. ην νπνίν θέξεη δηακπεξείο νπέο θαηά κήθνο 

ηεο δνθνχ αλά 25 εθ. Σα ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 κήθνπο 190 εθ.ζα  πεξλνχλ δηα κέζσ ηεο βάζεο (ην 

θέληξν κήθνπο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ είλαη επί ηεο βάζεο) θαη ζα  εθαξκφδνληαη ζηηο δχν 

θνππαζηέο δηαζηάζεσλ 170Υ12Υ5 εθ. πνπ ζα  θέξνπλ ζηα άθξα ηνπο 10 πξνζαξκνζκέλεο βίδεο 

3/8Υ90 ρηι. κε 10 ηεκ. παμηκάδηα αζθαιείαο θαη θαιχπηνληαη κε 10 ηεκ. ηάπεο αζθαιείαο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ).  

Σα άθξα ησλ δνθψλ (θνππαζηέο) δηαζηάζεσλ 170Υ12Υ5  εθ. ζα  εθαξκφδνληαη επί ησλ θάζεησλ 

δνθψλ ησλ παηαξηψλ κε ελδηάκεζα ηα 4 ηεκ. θπιηλδξηθά μχια Ø 90 ρηι.Υ70 ρηι. χςνο κε 4 ηεκ. 

βίδεο ειεθηξνγαιβαληζκέλεο 8 ρηι.Υ240 ρηι. νη νπνίεο θέξνπλ ζηα δχν άθξα ηνπο 8 ηεκ. ηάπεο 

αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σα 4 ηεκ. επελδπκέλσλ κε ζπξκαηφζρνηλν πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) Ø 16 κήθνπο 152 εθ.ζα  

ζπλδένληαη κε ηα 5 ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 θαη κήθνπο 192 εθ. κε 8 ηεκ. «Σ» πνιππξνππιελίνπ Ø 32 

ρηι.  62 ρηι.Υ65 ρηι. ζηα άθξα ηνπο θαη ελδηάκεζα κε 20 ηεκ. ζπλδέζκνπο πνιππξνππιελίνπ 

δηαζηάζεσλ 38 ρηι.Υ50 ρηι. 

Σα 4 ηεκ. επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλα Ø 16 κήθνπο 82 εθ.  ζα θέξνπλ ζηα 2 

άθξα ηνπο 4 ηεκ. πξνζαξκνζκέλεο βίδεο 3/8Υ90 ρηι. κε 4 παμηκάδηα αζθαιείαο θαη  ζα 

θαιχπηνληαη κε ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ. 

ΣΟΤΝΔΛ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΖ 
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Σν ηνχλει ζα έρεη ελδεηθηηθά κήθνο 100 εθ. θαη εζσηεξηθφ άλνηγκα Ø770 ρηι. Φέξεη δχν πάλει πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηα παηάξηα πιάηνπο 90 εθ. θαη χςνπο 105 εθ.  

 Θα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο θνξκαξηζκέλε ζε θαινχπηα.  Θα 

θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) κε ζηαζεξνπνηεηέο 

ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζα  παξέρνπλ αληηζηαηηθή (ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ)  

πξνζηαζία.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ είλαη κε ηνμηθφ,  ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ 

θνξκαξίζκαηνο. Θα είλαη   κνλνθφκκαηε θαη ζα θέξεη επίζεο κνλνθφκκαην θάιπκκα πξνζηαζίαο 

απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ   

ΖΜΗΚΤΚΛΗΚΖ ΑΝΑΒΑΖ ΜΔ ΥΟΗΝΗ (γηα παηάξη χςνπο 120 εθ.) 

Ζ θακπχιε αλάβαζε κε ζρνηλί ζα έρεη πιάηνο 90 εθ. θαη κήθνο ηφμνπ 160 εθ. θαη ζα απνηειείηαη 

απφ : 

10 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ15Υ4,5 εθ. δάπεδν παηαξηνχ 

2 ηεκ. θνπξκπαξηζκέλα – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή δηαζηάζεσλ 

160Υ18Υ2 εθ. 

3 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ10Υ5 εθ. 

1 ηεκ. μχιν δηαζηάζεσλ 95Υ9Υ9 εθ. 

2 θνπξκπαξηζκέλεο – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο ζσιήλεο 1 ¼ " πάρνπο 3 ρηι. θαη κήθνπο 2,5 κ. 

2 ηεκ. ζσιήλα ½ " πάρνπο 3 ρηι. κήθνπο 90 εθ. 

2 ηεκ. ιάκεο 150Υ4Υ0,5 εθ. 

1 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλν αζθαιείαο επελδπκέλν κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 2 κ. Ø16 ρηι. 

2 ηεκ. κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη Μ12 κήθνπο 24 εθ. 

Ζ εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί θέξεη ζην θάησ κέξνο ηεο κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε απφ δχν 

θνπξκπαξηζκέλνπο ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο 1 ¼ " Υ 250 εθ. κε ηηο ιάκεο 

150Υ4Υ0,4 εθ. (ε θάζε κία ιάκα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε ζσιήλα θαηά κήθνο ηεο γηα βάζε – 

πάηεκα)  ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δηακέζνπ ησλ 2 ζσιήλσλ 90Υ½ " Υ0,16 εθ.   

Σα δχν άθξα ηεο βάζεο – αληεξίδαο ζα  παθηψλνληαη ζην έδαθνο. Σν επάλσ άθξν ηεο  ζα 

εθαξκφδεηαη ζην παηάξη 120 εθ.  Ζ βάζε ζηελ επάλσ επηθάλεηά ηεο  ζα θέξεη ηα δχν ηνμνεηδή 

θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή (θνππαζηέο βξαρίνλεο ζην ζεκείν εθαξκνγήο ησλ δχν 

θνπξκπαξηζκέλσλ ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ηα 10 ηεκ. μχια 95Υ15ρ5 εθ. γηα ηε δεκηνπξγία πεηζψκαηνο δαπέδνπ. 

ην θάησ άθξν ηνπ πεηζψκαηνο θαη ελδηάκεζα εθαξκφδνληαη ηα 3 ηεκ. μχια 95 Υ10Υ5 εθ. σο 

βνεζήκαηα γηα ηελ αλάβαζε. Σν ηεκάρην ηνπ μχινπ 95  Υ9Υ9 εθ. εθαξκφδεηαη νξηδφληηα ελδηάκεζα 

ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ . ην θέληξν ηνπ θαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά  ζα εθαξκφδεηαη ν έλαο 

κεηαιιηθφο ζχλδεζκνο Μ12Υ24 εθ. πνπ ζα  θέξεη ηε κία άθξε ηνπ επελδπκέλνπ κε 





 

Σελίδα 86 

πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλν κήθνπο 200 εθ. Ø 16 ρηι. θαη ε άιιε άθξε ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ 

ζα  εθαξκφδεηαη δηακέζνπ ηνπ ζπλδέζκνπ Μ12Υ24 εθ. ζην ηξίην βνεζεηηθφ μχιν πάηεκα 95Υ10Υ5 

εθ. Σν ζπξκαηφζρνηλν  ζα πξέπεη λα είλαη ηελησκέλν θαη λα κε δεκηνπξγεί ζειηέο γηα απνθπγή 

παγίδεπζεο ησλ παηδηψλ. ηελ είζνδν ηνπ παηαξηνχ εθαξκφδνληαη δχν ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

ΚΑΣΑΒΑΖ – ΠΤΡΟΒΔΣΖ (γηα παηάξη χςνπο 120 εθ.) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηάβαζε – ππξνζβέζηεο ζα απνηειείηαη απφ έλα γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ 

έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 ρηι. θαη χςνπο 300 εθ.  

Σν πάλσ ηκήκα πνπ ζα  θέξεη γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 

ρηι. θαη πάρνπο 3 ρηι. ζρήκαηνο ειιεηπηηθνχ «Π» κήθνπο πξνζαξκνγήο 95  εθ. κε αλακνλέο 

πξνζάξηεζεο ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ . ην θάησ ζεκείν θαη επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ παηαξηνχ  ζα 

εθαξκφδνληαη 2 ηεκ. ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

ΓΗΥΣΤ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ (γηα παηάξη 120 εθ.) 

Σν  δίρηπ αλαξξίρεζεο  ζα απνηειείηαη απφ: 

3 ζπξκαηφζρνηλα επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ),  δηαηνκήο 16 ρηι. θαη κήθνπο 160 εθ. 

5 ζσιελσηνχο βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) κε αλακνλέο δηαηνκήο 27 ρηι. θαη κήθνπο 43  εθ. 

3 ζεξκνγαιβαληζκέλνπο ζπλδέζκνπο Μ8. 

3 ζεξκνγαιβαληζκέλα λαπηηθά θιεηδηά Μ6. 

1 κεηαιιηθή βάζε ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πνπ  ζα θέξεη 3 πεξηθφριηα αλακνλήο ζπλδέζκσλ ζηε 

θνξπθή ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππνεδάθηα ηνπνζέηεζε. Θα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε ζρήκα 

«Π» κε πιάηνο 43 εθ. θαη χςνο 65 εθ. 

Σα ηξία επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλα  ζα ζπλδένληαη κε ηνπο 5 ζσιελσηνχο 

βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ζθαιηά) δηα κέζσ ησλ αλακνλψλ ηνπο θαη ζα  ηνπνζεηνχληαη αλά 

δηαζηήκαηα. Σν πξψην ζθαιί ζε χςνο 40 εθ. απφ  ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηα ππφινηπα κε 

δηάθελν 23 εθ. κεηαμχ ηνπο. Σα άλσ άθξα ησλ ηξηψλ ζπξκαηφζρνηλσλ  ζα ζπλδένληαη ζην παηάξη 

κε ηνπο ζπλδέζκνπο Μ10.  

ηα θάησ άθξα ηνπο ηα ζπξκαηφζρνηλα κε ηε κεηαιιηθή βάζε «Π» δηα κέζσ ησλ λαπηηθψλ 
θιεηδηψλ, ε νπνία βάζε  ζα ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ εδάθνπο κε πάθησζε. 

Σν δίρηπ αλαξξίρεζεο ζα  εθαξκφδεηαη ζην πιεπξηθφ ζεκείν ηνπ παηαξηνχ πνπ θέξεη δχν 
κεηαιιηθέο ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

 

ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΔΤΘΔΗΑ ΚΤΜΑΣΟΔΗΓΖ 120 εθ. 

Ζ επζεία θπκαηνεηδήο ηζνπιήζξα ζα έρεη χςνο 120 εθ. πεξίπνπ θαη κήθνο πξνβνιήο απφ ην 
παηάξη 220 εθ.  

Θα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα. Θα  απνηειείηαη απφ 
γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ ζα  
παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ 
ειεθηξηζκνχ.  
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Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα  είλαη κε ηνμηθφ,  ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ 
θνξκαξίζκαηνο. Θα είλαη κνλνθφκκαηε θαη ζα ηνπνζεηείηαη κε κνλνθφκκαην θάιπκκα πξνζηαζίαο 
(Hood) απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο πηψζεηο   

 

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ (hood) 

Σν πξνζηαηεπηηθφ εηζφδνπ ηεο ηζνπιήζξαο ζα  ππνρξεψλεη ηα παηδηά λα θεχγνπλ ζε θαζηζηή 
ζέζε, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Θα έρεη χςνο 110 εθ., πιάηνο 90 εθ. θαη πιάηνο 10εθ. 
πεξίπνπ.  

Θα θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα. Θα  απνηειείηαη απφ 
γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ ζα  
παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ 
ειεθηξηζκνχ.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ 
θνξκαξίζκαηνο.  

 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΚΔΠΑΣΡΟ 

Σν ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν ζα έρεη δηαζηάζεηο  120Υ120Υ70 εθ. πεξίπνπ θαη κήθνο απφ θέληξν 
νπήο ζε θέληξν νπήο θάζε πιεπξάο 103εθ.  

Σν ζθέπαζηξν ζα  θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο θνξκαξηζκέλν ζε 
θαινχπηα. Θα  θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε 
πξνζζήθε πιηθψλ πνπ ζα  παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο 
δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ  ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα  ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ 
θνξκαξίζκαηνο  

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ-ΠΑΝΔΛ 

Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ζα έρεη δηαζηάζεηο 90Υ100Υ6 εθ. πεξίπνπ. Απνηειείηαη: 

2 μχιηλεο θνιψλεο  4Υ6Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

1 θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή 90Υ90Υ2 εθ. πεξίπνπ. 

Αλάκεζα ζηηο θνιφλεο  ζα ηνπνζεηείηαη ην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο, δηαζηάζεσλ 90Υ90Υ2 εθ.. Σν 
πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ζα  ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδν πάλσ απφ ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ θαη ζα 
ζπγθξαηείηαη ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ. 

 

ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο ζα  είλαη κεηαιιηθέο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θάζεηεο ζηνίρηζεο αλά δχν, 
κε ηελ εζσηεξηθή θνπξκπαξηζκέλε ζην πάλσ ζεκείν. Θα  θέξεη κεηαιιηθή ιάκα ζηήξημεο ζην θάησ 
ζεκείν ηεο θαη ζεκείν ζηήξημεο ζην άλσζελ ηκήκα.Θα  είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζσιήλα Φ 33 
ρηι. κε χςνο 80 εθ. πεξίπνπ. Αθνχ ππνζηνχλ επεμεξγαζία γηα ηελ απνιίπαλζή ηνπο ζα 
επηθαιχπηνληαη κε polyzinc (ςεπδάξγπξν) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα. 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο ζα  ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ησλ παηαξηψλ πνπ δελ ζα  ππάξρνπλ 
πξνζηαηεπηηθά (πάλει, θάγθεια θιπ) εηζφδνπ – εμφδνπ. 

 

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  ζα δηαζέηεη κηα βάζε 
πάθησζεο. 
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Ζ βάζε πάθησζεο ζα  απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Φ 60 ρηι. πάρνπο 3 ρηι. θαη κήθνπο 
80 εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ πνπ  ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο θαηαζθεπήο, κηα θιάληδα Φ 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. πεξίπνπ, πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζηε θάησ 
πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα κεηαιιηθήο ξάβδνο Φ 22 ρηι. 25 εθ. κήθνπο, πνπ  ζα 
εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε θνιψλα θαη ζα  δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε 
ζπγθξάηεζή ηεο ζην μχιν κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο 
πάθησζεο ζα  ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ θνιψλα ζε 
απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ 
μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

ΞΤΛΔΗΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο 
νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα 
κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ (. 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΗΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ  ζα έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε 
ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο.  Θα θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα 
νπνία δελ  ζα έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ  ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, 
ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 
αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 
πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 
πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 
κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία ησλ παηδηψλ. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 
ζχλδεζκνη θιπ) ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 
ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ  ζα έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 
αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα  είλαη 
επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία ζα  
έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα  πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε λα  είλαη εηδηθά 
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή 
θιεηζηνί ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, 
ρξψκην, θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε 
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ζα  πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο,  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 
(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ νξγάλνπ θαη ηνπ ρψξνπ 
αζθάιεηαο πνπ απαηηεί. Σν φξγαλν δελ κπνξεί λα είλαη πην κηθξφ απφ ην απαηηνχκελν θαη δελ 
κπνξεί λα έρεη πην κεγάιν απαηηνχκελν ρψξν αζθάιεηαο απφ ηνλ απαηηνχκελν ρψξν πνπ 
πξνβιέπεη ε αζθαιήο ρσξνζέηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παηδηθήο ραξάο πξνθεηκέλνπ λα ραίξεη 
πηζηνπνίεζεο.  

Ηιηθία ρξήζηε 1,5+ εηψλ 

Διάρηζηε ρσξεηηθόηεηα: 7-10ρξήζηεο 

Α.8. Μύινο κε κεηαιιηθά θαζίζκαηα  

Μχινο λένπ ηχπν πνπ ζα έρεη  ελδεηθηηθή δηαζηάζεηο: δηάκεηξν 200 cm θαη χςνο 100 cm πνπ  ζα  
παξέρεη κεγάιε αζθάιεηα θαη ζα  είλαη θαηάιιεινο γηα λήπηα θαη παηδηά θάζε ειηθίαο.  

 Θα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά: Σε βάζε θαη ην πεξηζηξεθφκελν κέξνο.  

 Βάζε: Θα  είλαη ραιχβδηλνο άμνλαο δηακέηξνπ 50 mm κε κήθνο 120 cm. ην επάλσ κέξνο 

ζα  ππάξρεη παηνχξα δηακέηξνπ 45 mm γηα ηελ ππνδνρή δχν ξνπιεκάλ εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 100 mm. ην θάησ κέξνο ζα  ζπγθνιινχληαη ζσιήλεο (ηδηλέηηα), γηα θαιχηεξε 

ζηαζεξνπνίεζε θαηά ηελ πάθησζε.  

 Πεξηζηξεθόκελν κέξνο:  Θα απνηειείηαη απφ δηάηξεην ραιχβδηλν άμνλα εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 114 mm, κε κήθνο 70 cm. Δζσηεξηθά ζα  έρεη δπν παηνχξεο δηακέηξνπ 100 mm 

ζηηο νπνίεο  ζα εδξάδνπλ ηα ξνπιεκάλ.  Θα πξνζαξκφδεηαη ζηνλ άμνλα ηεο βάζεο. Σν 

πάησκα  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα πάρνπο 3 ρηι., ζα  έρεη δηάκεηξν 200 cm 

θαη ζα  ζπγθνιιάηαη  ζε κεηαιιηθφ πιαίζην απφ ζσιήλα Ø2". Πεξηκεηξηθά θαη επάλσ απφ ην 

πάησκα, ζα  ηνπνζεηνχληαη δχν θαζίζκαηα απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ 

κεγάιεο αληνρήο πνπ ζηηο πιάηεο ηνπο ζα  ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά θάγθεια απφ ζσιήλα 

Ø 1". Σα θαζίζκαηα  ζα είλαη βηδσκέλα ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν -δεκηνπξγψληαο δχν 

εηζφδνπο ζην κχιν- ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ζεκείν ηνπ θάγθεινπ . Ζ πεξηζηξνθή ζα  

γίλεηαη απφ ηα παηδηά πνπ ζα  βξίζθνληαη επάλσ ζην κχιν κε ηε βνήζεηα ηηκνληνχ 

δηακέηξνπ 60 εθ. θαηαζθεπαζκέλνπ απφ ζσιήλα Ø ½".   

Οη ζσιήλεο πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη βαξέσο ηχπνπ (πάρνο ηνηρσκάησλ 
ηνπιάρηζηνλ 2 mm). Ζ ιίπαλζε ησλ ξνπιεκάλ ζα  γίλεηαη απφ γξαζαδφξν πνπ ππάξρεη ζηνλ 
πεξηζηξεθφκελν άμνλα.  

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΥΡΧΜΑΣΗΣΖ  

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ ζα έρνπλ πάρνο 18 ρηι. πεξίπνπ θαη ζα  είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο 1,5 ρηι. έθαζην ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο ππφ πίεζε 
κε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο ξεηίλεο θαηλνιηθήο βάζεο κε ηνμηθέο.  Θα είλαη βακκέλα κε 
πδαηνδηαιπηά ρξψκαηα ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ 
πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σα ρξψκαηα επίζεο ζα  είλαη κεγάιεο 
αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

 Ζ πνηφηεηα ηνπ θφληξα πιαθέ  ζα είλαη ηέηνηα ψζηε δελ ζα  ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία πξηλ ηε βαθή, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνθάξηζκα  

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα  έρνπλ 
κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα  πξνηηκνχληαη ηα 





 

Σελίδα 90 

πιηθά πνπ ζα  έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην 
(ΡΡ). πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα  
θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα  είλαη αθίλδπλα γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ  ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ 

(βίδεο, ζύλδεζκνη θιπ)  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, 

είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα, όπνπ ζα  έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ ζα  είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα 

θνξηία γηα ηα νπνία ζα  έρνπλ κειεηεζεί ώζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα 
ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηελ πάθησζε ησλ εμνπιηζκψλ αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία : 

ην ζεκείν απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ε θνιψλα αλνίγεηαη ιάθθνο βάζνπο 60εθ. 
πεξίπνπ θαη δηακέηξνπ 60εθ.  ηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπνζεηεζεί κέζα ε θνιψλα, ζα ζηεξεσζεί θαη ζα 
παθησζεί ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζχκθσλα κε ηα κε ηελ 
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ θαη θαιχπηεηαη κε ην έδαθνο. 

ην έδαθνο παθηψλνληαη κφλν  ε βάζε πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ θαηαζθεπή ζε 
απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθ. απφ ην έδαθνο. 

 

Α.9. ηδηπάθη ειαηεξίσλ  

 

Σν ηδηπ ειαηεξίσλ έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 250Υ105 εθ. θαη χςνο 165εθ. θαη 
απνηειείηαη ελδεηθηηθά απφ : 

 2 ηεκ. απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ ζε ζρήκα απηνθηλήηνπ κε κεγάια αλνίγκαηα. 

Γηαζηάζεσλ 250 Υ 130.  

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 60Υ100 εθ (θαπφ). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 55Υ100 εθ (κάζθα). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 70Υ100 εθ (πίζσ θνκκάηη). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 240Υ100 εθ αληηνιηζζεηηθφ γηα 

δάπεδν ηνπ ηδηπ. 

 2 ηεκάρηα αληηνιηζζεηηθφ θφληξα πιαθέ δηαζηάζεσλ 80 Υ 100 εθ. (πάησκα). 

 1 ηεκάρην θφληξα πιαθέ ζεκχδαο  δηαζηάζεσλ 110 Υ 100 εθ. (νξνθή). 

 4 ηεκ. μχιηλα θαζίζκαηα κήθνπο 100 εθ., πιάηνπο 30 εθ. θαη χςνπο 60 εθ. θαηαζθεπαζκέλν απφ 

μπιεία πάρνπο 4 εθ. 

 1 ηεκ. θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ θπθιηθφ δηαηνκήο 30 εθ. θαη πάρνπο 2 εθ. (ηηκφλη). 
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 4 ηεκ. θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ δηαζηάζεσλ 80Υ15 εθ αληηνιηζζεηηθφ γηα επθνιία 

ζηελ αλάβαζε ηνπ νξγάλνπ. 

 1 κεηαιιηθή ρεηξνιαβή απφ ζσιήλα Φ 1’’ θαη κήθνπο 90 εθ. 

 4 ειαηήξηα  θαη δχν κεηαιιηθέο βάζεηο.  

 4 ηεκ. πιαζηηθνχ θπθιηθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 40 εθ. θαη πάρνπο 2 εθ. (ξφδεο).  

 ηάπεο γηα ζηξηθψληα. 

 Σν ηδηπ  ζα  θαηαζθεπάδεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 2 εθ., ζα  απνηειείηαη απφ 

δχν πιατλά, ηα νπνία ζα είλαη δηακνξθσκέλα ζε ζρήκα απηνθηλήηνπ αθήλνληαο δχν αλνίγκαηα 

– πφξηεο ψζηε νη ρξήζηεο ζα  κπνξνχλ λα θάζνληαη ζε δχν θαζίζκαηα ηα νπνία  ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ζχλζεηε μπιεία. Σν πάησκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ αληηνιηζζεηηθφ Απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν ην θαπφ εκπξφο, πίζσ θαη κάζθα.  

 ηελ εκπξφζζηα φςε ζα  ηνπνζεηνχληαη θπθιηθά θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ζρεκαηίδνληαο ηα 

κπξνζηηλά θψηα πνπ ζα  ζηεξεψλνληαη κε βίδεο πνπ  ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ γηα αζθάιεηα. 

 ην εζσηεξηθφ ηνπ  ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ηηκφλη απφ έλα θνκκάηη θφληξα πιαθέ ζεκχδαο 

ρξσκαηηζηφ θπθιηθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 30 εθ. θαη πάρνπο 2 εθ. 

 Σν ειαηήξην ηεο ηαιάλησζεο  ζα έρεη χςνο 38 εθ. θαη  ζα ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

θαζίζκαηνο. Κάησ απφ ηα ειαηήξηα ζα  ππάξρνπλ 2 κεηαιιηθέο βάζεηο δηαζηάζεσλ 30Υ80 θαη 

πάρνπο 2 εθ.  

 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα δηαζέηεη κηα βάζε 

πάθησζεο. 

Ζ βάζε πάθησζεο απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Ø 60 ρηι. πάρνπο 3 ρηι. θαη κήθνπο 80 

εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ, κηα θιάληδα Ø 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. πεξίπνπ, πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζηε θάησ πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα κεηαιιηθήο ξάβδνο Ø 22 ρηι. 25 εθ. κήθνπο, πνπ ζα  

εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε θνιψλα θαη ζα  δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε 

ζπγθξάηεζή ηεο ζην μχιν κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο 

πάθησζεο ζα ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ θνιψλα ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ 

μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ  

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο 
νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα 
κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 
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πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 

πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 

κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 

αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα 

γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί 

ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.10. μύιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ ειαηεξίνπ  

 

Ζ ηξακπάια ηεζζάξσλ ζέζεσλ λεπίσλ  ζα έρεη ελδεηθηηθά δηαζηάζεηο 110Υ110 εθ. θαη χςνο 50 εθ. 
πεξίπνπ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ  ζα απνηειεί θαη ηνλ θνξκφ - βάζε γηα ηελ αλάβαζε ησλ παηδηψλ 
ζα  είλαη απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ ζε ζρήκα σνεηδέο ζηαπξνχ κε θνπξκπαξηζκέλεο 
άθξεο πάρνπο 35 ρηι. 

 Θα θέξεη ζην θέληξν ηνπ έλα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηφ Ø 395 ρηι. πάρνπο 20 ρηι. 
θπθιηθήο κνξθήο θαη  ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε. 

Θα θέξεη ζην θέληξν ηνπ θπθιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο Ø 20 ρηι. ζηεξηδφκελν ζε 
ηέζζεξηο αληεξίδεο Ø 315 ρηι. βηδσκέλν κε βίδεο ειεθηξνγαιβαληζκέλεο θαη παμηκάδηα. ην θάησ 
θεληξηθφ ηκήκα ηνπ  ζα θέξεη ειαηήξην αζθαιείαο Ø 25 ρηι. κε άλσ θαη θάησ απνζηάηε. 

Σν θάησ ηκήκα ηνπ ειαηεξίνπ ηαιάλησζεο ζα παθηψλεηαη ή  ζα ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο 
(επηεδάθηα ή ππνεδάθηα ηνπνζέηεζε). 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΗΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απαηηνχληαη   έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη ζα  
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε 
ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο. Θα θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο 
εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ 
πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο 
αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

 

 

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 
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Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα ζα  δηαζέηεη κηα βάζε 

πάθησζεο. 

Ζ βάζε πάθησζεο ζα  απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Ø 60 ρηι. πάρνπο 3 ρηι. θαη κήθνπο 

80 εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ, κηα θιάληδα Ø 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. πεξίπνπ, πνπ ζα  

ηνπνζεηείηαη ζηε θάησ πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα κεηαιιηθήο ξάβδνο Ø 22 ρηι. 25 εθ. 

κήθνπο, πνπ ζα  εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε θνιψλα θαη ζα  δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην μχιν κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο 

βάζεο πάθησζεο ζα ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ θνιψλα ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ 

μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ  

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 

πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 

πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 

κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 

αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα 

γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί 

ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 
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Α.11. μύιηλε θνύληα 4 ζέζεσλ κηθηή  

Ζ θνχληα ηεζζάξσλ ζέζεσλ κηθηή  ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο : χςνο 210 εθ. θαη πιάηνο 565 εθ. 

πεξίπνπ θαη  ζα απαηηείηαη δψλε αζθαιείαο 750Υ650 εθ πεξίπνπ Θα. απνηειείηαη απφ δχν 

νξηδφληηνπο δνθνχο κεηαιιηθνχο ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 2,5" θαη κήθνπο 260 εθ. έθαζηνο, νη 

νπνίνη ζα  θαηαιήγνπλ ζε θάζε άθξν ζε θιάληδα πάρνπο 8 ρηι. πεξίπνπ ηξαπεδνεηδνχο κνξθήο, έμη 

θεθιηκέλνπο δνθνχο ζηήξημεο δηαηνκήο 9Υ9 εθ., κήθνπο 220 εθ. πνπ ζα  ζπλδένληαη αλά δχν ζε 

ζρήκα «Λ» ζε θάζε πιεπξά θαη έλα ζηε κέζε ηεο θνχληαο. Γχν θιάληδεο ηξαπεδνεηδνχο κνξθήο 

φκνηεο κε ηηο θιάληδεο πνπ θαηαιήγνπλ νη νξηδφληηεο δνθνί, πάρνπο 3 ρηι. πεξίπνπ ζηα δχν άθξα 

ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, αληηθξηζηά κε ηεο θιάληδεο ζηήξημεο ησλ νξηδφληησλ 

δνθψλ. 

Οη θιάληδεο ζηα άθξα ηεο νξηδφληηαο δνθνχ  ζα ζπλδένληαη κε ηηο θεθιηκέλνπο δνθνχο θαη ηηο 

θιάληδεο πάρνπο 3 ρηι. κε ηέζζεξεηο βίδεο Μ12Υ35 ρηι. θαη παμηκάδηα αζθαιείαο. 

Οη θεθιηκέλνη δνθνί ζηήξημεο 9X9X220εθ.  ζα ελψλνληαη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα ηζνζθειέο 

ηξίγσλν κε βάζε 177εθ. θαη κήθνο πιεπξάο 220εθ.  

ηελ νξηδφληηα κεηαιιηθή δνθφ  ζα ηνπνζεηνχληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο 

(ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη απφ ηνπο θεθιηκέλνπο δνθνχο).  Σα θνπδηλέηα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα 

θαηά δεχγε αθήλνληαο θελφ (κεηαμχ ηνπ δεχγνπο) 55 εθ. θαη απφ ηελ άθξε ηεο θνχληαο 48 εθ. Γηα 

ηελ έλσζε ηεο αιπζίδαο κε ην θνπδηλέην ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη λαπηηθά θιεηδηά, ηα νπνία 

αζθαιίδνπλ κε παμηκάδη αζθαιείαο.  Γηα ηελ έλσζε ηεο αιπζίδαο κε ην θάζηζκα ζηελ άιιε άθξε 

ηεο αιπζίδαο,  ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο λαπηηθά θιεηδηά. 

Ζ θνχληα ζα  δηαζέηεη δχν θαζίζκαηα παίδσλ θαη δχν λεπίσλ.  

Σν επίπεδν θάζηζκα ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαηαζθεπήο, θαηαζθεπαζκέλν εζσηεξηθά απφ επίπεδν 

ραιχβδηλν έιαζκα (91 ρηι.) αλνρήο 345 Μpa (50,000 psi) θαη ζα θέξεη κεηαιιηθνχο 

θνξκαξηζκέλνπο ζπλδέζκνπο νη νπνίνη είλαη δηακέηξνπ 8 ρηι. θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην 

ράιπβα ηχπνπ 304 κε αλνρή 586 Mpa (85,000 psi). Ζ εμσηεξηθή θαηαζθεπή ηνπ θαζίζκαηνο ζα  

είλαη απφ θνξκαξηζκέλν καιαθφ, αλαπαπηηθφ καχξν θανπηζνχθ.  

Θα  είλαη βξαδπθιεγή θαη  ζα παξέρνπλ πςειή αληνρή ελάληηα ζηα δηάθνξα ρεκηθά.  

Να είλαη κε ζηαζεξνπνηεηέο ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη λα  παξέρνπλ αληηζηαηηθή 

πξνζηαζία.       

Σν θάζηζκα αζθαιείαο λεπίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαθξχ αινπκίλην θαη επελδπκέλν κε 

καιαθή επηθάλεηα ιάζηηρνπ-θανπηζνχθ. πλνδεχεηαη απφ αιπζίδα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε θαη  ζα 

έρεη κέγηζην κήθνο 210 εθ. θαη εηδηθή πιαζηηθή επέλδπζε γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. 

Σν ελ ιφγσ θάζηζκα ζα παξέρεη ηε κέγηζηε αζθάιεηα αθνχ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ παηδηά 

λεπηαθήο ειηθίαο. 

 

 

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα  ζα δηαζέηεη κηα βάζε 

πάθησζεο. 
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Ζ βάζε πάθησζεο ζα  απνηειείηαη απφ ην ζσιήλα πάθησζεο Ø 60 ρηι. πάρνπο 3 ρηι. θαη κήθνπο 

80 εθ. γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ, κηα θιάληδα Ø 80 ρηι. πάρνπο 4 ρηι. πεξίπνπ, πνπ ζα  

ηνπνζεηείηαη ζηε θάησ πιεπξά ηεο μχιηλεο θνιψλαο θαη κηα κεηαιιηθήο ξάβδνο Ø 22 ρηι. 25 εθ. 

κήθνπο, πνπ ζα  εηζέξρεηαη κέζα ζηελ μχιηλε θνιψλα θαη ζα  δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην μχιν κε βίδεο Μ8 40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο 

βάζεο πάθησζεο ζα ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζπγθξαηεί ηελ θνιψλα ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ 

μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ  

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο 
νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα 
κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 

πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 

πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 

κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 

αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα 

γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί 

ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 
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Α.12. ζύλζεην όξγαλν πνιιαπιώλ δξαζηεξηνηήησλ ηύπνπ Β 

 

Σν ζχλζεην φξγαλν ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 10,00Υ8,00 εθ. θαη χςνο 380 
εθ. θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 4 ηεηξάγσλα παηάξηα χςνπο 160 εθ. 

 1 ηεηξάγσλν παηάξη χςνπο 90 εθ. 

 1 ζθάια γηα παηάξη χςνπο 90 εθ. 

 4 ηζνπιήζξεο θπκαηνεηδείο χςνπο 160 εθ. 

 1 θαηάβαζε ππξνζβέζηε χςνπο 160 εθ. 

 1 αλάβαζε δίρηπ χςνπο 160 εθ. 

 1 κεηαιιηθή θακπχιε αλάβαζε χςνπο 160εθ. 

 3 μχιηλεο γέθπξεο κε πξνζηαηεπηηθά πάλει κνξθήο θάζηξνπ 

 πξνζηαηεπηηθά πάλει κνξθήο θάζηξνπ 

 δηαθνζκεηηθέο ζεκαίεο  

 ηάπεο γηα ζηξηθψληα 

 βάζεηο πάθησζεο 

ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 160 εθ. (ρσξίο ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 160εθ. ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 112 X112 X 275 εθ. θαη ζα  απνηειείηαη 
απφ : 

 4 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 270 εθ. 

 8 μχια 9Υ9Υ93,5 εθ. απφ ηα νπνία αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη 4Υ4Υ93,5 εθ. 

 2 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά δηαζέηεη αλάγιπθν 

αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη  99X99 εθ. θαη ην 

πάρνο ηνπ είλαη 21mm.  

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 270 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία 20  εθ. θαη 21  
εθ. θαη 156  εθ. θαη 157 εθ. , αλά δχν ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε ην παηάξη, 
απφ ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί λα εθαξκνζηνχλ ηα 2 παηψκαηα. ηηο νπέο απηέο ζα ηνπνζεηνχληαη 
κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι.  Θα θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο 
πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο ην νπνίν  ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπο μχινπ. Θα 
πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ  ζα ζθξαγίδεηαη κε ηάπα 
πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα  ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94  εθ. ζηα νπνία  ζα 
ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απνηειεί  ην δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. 
ηελ θνξπθή ησλ θνιψλσλ  ζα εθαξκφδνληαη θαπάθηα απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κε ηάπα απφ 
πνιππξνππιέλην (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 95Υ95Υ60 ρηι. θαη πάρνπο 4 ρηι. ζρήκαηνο θσληθνχ κε βάζε 30 
ρηι. κε θνίιε θνξπθή. 

ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 90 εθ. (ρσξίο ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 92εθ. ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 111,5X111,5Υ203 εθ. θαη ζα 
απνηειείηαη απφ : 

 2 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 200 εθ. 

 4 μχια 9Υ9Υ93,5 εθ. απφ ηα νπνία  ζα αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη 4Υ4Υ93,5 εθ. 

 1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά  ζα δηαζέηεη αλάγιπθν 

αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη  100X100 εθ. θαη 

ην πάρνο ηνπ είλαη 21mm. 

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 200 εθ ζα . είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία 84 εθ. θαη 85  
εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζα  ζπλδένληαη κε ην παηάξη, απφ ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί λα 
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εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. ηηο νπέο απηέο ζα  ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο 
Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι.  Θα θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο 
ην νπνίν  ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπο μχινπ. Θα  πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν 
άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ ζα  ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα ζα  απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94  εθ. ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην 
αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απνηειεί  ην δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. ηελ θνξπθή 
ησλ θνιψλσλ ζα  εθαξκφδνληαη θαπάθηα απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κε ηάπα απφ 
πνιππξνππιέλην (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 95Υ95Υ60 ρηι. θαη πάρνπο 4 ρηι. ζρήκαηνο θσληθνχ κε βάζε 30 
ρηι. κε θνίιε θνξπθή. 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΗΜΙΚΤΚΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ – ΚΑΛΑ (γηα παηάξη ύςνπο 160 εθ.) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα κεηαιιηθή εκηθπθιηθή αλαξξίρεζε γηα παηάξη ελδεηθηηθά χςνπο 160 εθ ζα . 
έρεη κήθνο πεξίπνπ  260 εθ., πιάηνο 105  εθ. θαη χςνο 162 εθ. 

Θα θέξεη δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 πάρνπο 3 ρηι. ησλ 
νπνίσλ ηα άλσ άθξα ζα εθαξκφδνληαη ζηηο θάζεηνπο δνθνχο ηνπ παηαξηνχ θαη ηα θάησ άθξα ηνπ  
ζα παθηψλνληαη ζην έδαθνο. 

Θα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ηξεηο βξαρίνλεο – ζθαιηά (ειάζκαηα ζεξκήο εμέιαζεο 
δηαηνκήο Ø 32 πάρνπο 3 ρηι. κήθνπο 99,3 εθ. κήθνο). 

Σν πξψην ζθαιί ζα  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ην παηάξη πεξίπνπ 25 εθ. θαζψο θαη ε κεηαμχ 
ηνπο απφζηαζε  ζα είλαη 25 εθ. Σν ηξίην ζθαιί ζα έρεη δηάθελν απφ ην έδαθνο 40 εθ.  

ηελ είζνδν ηνπ πξνο ην παηάξη  ζα θέξεη έλα δεχγνο ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηεο ε κεηαιιηθή εκηθπθιηθή αλαξξίρεζε ζα πθίζηαηαη επεμεξγαζία 
γηα λα επηηεπρζεί ε απνιαδνπνίεζή ηεο  θαη  ζα αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) 
θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester. 

ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ  90 εθ. 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 90 εθ. έρεη δηαζηάζεηο 90Υ135 εθ. θαη κήθνο πξνβνιήο απφ ην 
παηάξη 90 εθ.Θα  απνηειείηαη απφ : 

 2 μχια δηαζηάζεσλ 5 Υ20Υ135 εθ  

 4 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ20Υ85 εθ. 

 4 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ6Υ84 εθ. 

Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 90 εθ. απνηειείηαη απφ : 

 4 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ90 εθ. 

 2 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ  5Υ9Υ130 εθ. 

 2 εηδηθά δηακνξθσκέλα παξαιιειφγξακκα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηά κε 

εζσηεξηθέο γσλίεο 45ν θαη 135ν πεξίπνπ, εγγεγξακκέλα ζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν 

πεξίπνπ 110Υ200 εθ. , πάρνπο 2 εθ. 

Αλάκεζα ζηα 2 μχια δηαζηάζεσλ 20Υ135 εθ. ηνπνζεηνχληαη ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ6Υ85 
εθ. αλά 20 εθ. Πάλσ ζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ20Υ85 εθ. σο παηήκαηα. 

Ζ θνππαζηή θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο: Σα 2 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ130 εθ. 

ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά θαη παξάιιεια πξνο ηα επάλσ. ε απηά βηδψλνληαη, θάζεηα ηα 4 
δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ90 εθ. αλά 2 ζε θάζε πιεπξά. Μεηαμχ ησλ μχισλ ηεο ζθάιαο 20Υ135 εθ., ησλ 
μχισλ  5Υ9Υ160 εθ. θαη ησλ θάζεησλ μχισλ 5Υ9Υ90 εθ. ην παξαιιειφγξακκν θελφ ζηελ θάζε 
πιεπξά ηεο ζθάιαο θαιχπηεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο.   

 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑΒΑΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗ (γηα παηάξη ύςνπο 160 εθ.) 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαηάβαζε – ππξνζβέζηεο  ζα απνηειείηαη απφ έλα γαιβαληζκέλν 
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κεηαιιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 ρηι. θαη χςνπο 340 εθ. Σν πάλσ ηκήκα πνπ  ζα 
θέξεη γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ έιαζκα ζεξκήο εμέιαζεο δηαηνκήο Ø 32 ρηι. θαη πάρνπο 3 ρηι. 
ζρήκαηνο ειιεηπηηθνχ «Π» κήθνπο πξνζαξκνγήο 93,5 εθ. κε αλακνλέο πξνζάξηεζεο ζηηο θνιψλεο 
ηνπ παηαξηνχ. ην θάησ ζεκείν θαη επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ παηαξηνχ εθαξκφδνληαη 2 ηεκ. ρεηξνιαβέο 
αζθαιείαο. 

 

ΓΙΥΣΤ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ (γηα παηάξη ύςνπο 140 εθ.) 

Σν δίρηπ αλαξξίρεζεο ζα  απνηειείηαη απφ: 

 3 ζπξκαηφζρνηλα επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ),  δηαηνκήο 16 ρηι. θαη κήθνπο 205 

εθ. 

 6 ζσιελσηνχο βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) κε αλακνλέο δηαηνκήο 27 ρηι. θαη κήθνπο 

42,5 εθ. 

 3 ζεξκνγαιβαληζκέλνπο ζπλδέζκνπο Μ8. 

 3 ζεξκνγαιβαληζκέλα λαπηηθά θιεηδηά Μ6. 

 1 κεηαιιηθή βάζε ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πνπ θέξεη 3 πεξηθφριηα αλακνλήο ζπλδέζκσλ 

ζηε θνξπθή ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππνεδάθηα ηνπνζέηεζε. Θα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

ζε ζρήκα «Π» κε πιάηνο 43 εθ. θαη χςνο 65 εθ. 

 
Σα ηξία επελδπκέλα κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλα ζα ζπλδένληαη κε ηνπο 5 

ζσιελσηνχο βξαρίνλεο πνιππξνππιελίνπ (ζθαιηά) δηα κέζσ ησλ αλακνλψλ ηνπο θαη ζα  

ηνπνζεηνχληαη αλά δηαζηήκαηα. Σν πξψην ζθαιί ζε χςνο 40 εθ. απφ  ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο θαη ηα ππφινηπα κε δηάθελν 23 εθ. κεηαμχ ηνπο. Σα άλσ άθξα ησλ ηξηψλ ζπξκαηφζρνηλσλ 
ζπλδένληαη ζην παηάξη κε ηνπο ζπλδέζκνπο Μ10.  

ηα θάησ άθξα ηνπο ηα ζπξκαηφζρνηλα κε ηε κεηαιιηθή βάζε «Π» δηα κέζσ ησλ λαπηηθψλ 
θιεηδηψλ, ε νπνία βάζε ζα  ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ εδάθνπο κε πάθησζε. 

Σν δίρηπ αλαξξίρεζεο ζα  εθαξκφδεηαη ζην πιεπξηθφ ζεκείν ηνπ παηαξηνχ πνπ ζα  θέξεη δχν 
κεηαιιηθέο ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

ΣΟΤΛΗΘΡΑ ΔΤΘΔΊΑ ΚΤΜΑΣΟΔΙΓΗ 160 εθ. 

Ζ επζεία θπκαηνεηδήο ηζνπιήζξα έρεη χςνο 160 εθ. θαη κήθνο πξνβνιήο απφ ην παηάξη 310 
εθ. 

Θα θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο θνξκαξηζκέλε ζε θαινχπηα. 
Θα  θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) κε 
ζηαζεξνπνηεηέο ελάληηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη  ζα παξέρνπλ αληηζηαηηθή (ζηαηηθνχ 
ειεθηξηζκνχ)  πξνζηαζία.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε 
ηνπ θνξκαξίζκαηνο. Θα είλαη κνλνθφκκαηή θαη ζα  θέξεη επίζεο κνλνθφκκαην θάιπκκα 
πξνζηαζίαο απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ   

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΩΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα ζα  δηαζέηεη έλα 
δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ 
θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 
πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή 
ηνπο ζην ιάθθν.  
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 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  ζπγθξαηνχλ ηελ 
θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 

πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 

πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 

κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 

αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα 

γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί 

ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΥΡΧΜΑΣΗΣΉ  

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ  ζα απαηηνχληαη γηα ηηο θαηαζθεπέο καο έρνπλ πάρνο 
πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. 
ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο ξεηίλεο θαηλνιηθήο 
βάζεο κε ηνμηθέο. Θα είλαη βακκέλα κε πδαηνδηαιπηά ρξψκαηα ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ 
πξνζαξηεζεί ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια 
βαξέα κέηαιια. Σα ρξψκαηα επίζεο ζα  είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

Ζ πνηφηεηα ηνπ θφληξα πιαθέ  ζα είλαη ηέηνηα ψζηε δελ ζα  ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία πξηλ ηε βαθή, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνθάξηζκα  
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ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηελ πάθησζε ησλ εμνπιηζκψλ αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία : 

ην ζεκείν απηφ πνπ ζα  ηνπνζεηεζεί ε θνιψλα αλνίγεηαη ιάθθνο βάζνπο 80εθ. πεξίπνπ 
θαη δηακέηξνπ 60εθ.  ηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπνζεηεζεί κέζα ε θνιψλα, ζην ιάθθνο ζα ηνπνζεηεζεί 
βάζε απφ ζθπξφδεκα ζρήκαηνο θφινπξνπ θψλνπ έσο φηνπ θηάζεη 10εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, φπνπ θαη  ζα θαιχπηεηαη κε ην έδαθνο. 

ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν  ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  ζπγθξαηνχλ ηελ 
θάζε θνιψλα ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθ. απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

Α.13. ζύλζεην όξγαλν ηύπνπ Γ  

 

Σν ζχλζεην φξγαλν έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 450Υ550 εθ. θαη χςνο 360 εθ. θαη ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 2 ηεηξάγσλα παηάξηα χςνπο 120 εθ. 

 1 ζθάια γηα παηάξη χςνπο 120 εθ. 

 1 εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί  

 1 θακπχιε θιίκαθα 

 2 ηζνπιήζξεο θπκαηνεηδήο χςνπο 120 εθ. 

 2 ηεηξάγσλα ζθέπαζηξα 

 3 δεχγε ρεηξνιαβέο 

 πξνζηαηεπηηθά πιαίζηα- πάλει 

 ηάπεο γηα ζηξηθφληα 

 βάζεηο πάθησζεο 

 

 

ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 120 εθ. (κε ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 120 εθ. έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 112 X112 X360 εθ. θαη ζα  
απνηειείηαη απφ : 

 4 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 300 εθ. 

 4 μχια 9Υ9Υ94 εθ. απφ ηα νπνία  ζα αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη πεξίπνπ 4Υ4Υ94 εθ. 

 1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά ζα  δηαζέηεη αλάγιπθν 

αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη  99X99 εθ. θαη ην 

πάρνο ηνπ είλαη 21mm.  

 1 ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν πνιπαηζπιέλεο πνπ ζα  εθαξκφδεη ζην πάλσ κέξνο ησλ 4 

θνιψλσλ. 

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 300 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία χςνπο πεξίπνπ 
116 εθ. θαη 117 εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζα  ζπλδένληαη κε ην παηάξη, απφ ηε βάζε 
ηνπο ψζηε εθεί λα εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. ηηο νπέο απηέο ζα  ηνπνζεηνχληαη 
κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι. Θα θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο 
πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο ην νπνίν  ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπ μχινπ.Θα  
πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ ζα  ζθξαγίδεηαη κε ηάπα 
πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα  ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94 εθ. ζηα νπνία ζα  
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ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ  ζα απνηειεί  ην δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. 

ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ  120 εθ. (γηα ειηθίεο 3 εηώλ θαη άλσ) 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 120 εθ.  ζα έρεη ελδεηθηηθά δηαζηάζεηο πεξίπνπ 95Υ175 εθ. θαη 
κήθνο επηθάλεηαο 115 εθ.Θα  απνηειείηαη απφ : 

 2 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ20Υ175 εθ. 

 5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ20Υ90 εθ. 

 5 μχια δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ6Υ85 εθ. 

Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 120 εθ. ζα  απνηειείηαη απφ : 

 4 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5Υ9Υ90 εθ. 

 2 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ9Υ160 εθ. 

 2 εηδηθά δηακνξθσκέλα παξαιιειφγξακκα θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηά κε 

εζσηεξηθέο γσλίεο 45ν θαη 135ν πεξίπνπ, εγγεγξακκέλα ζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν 

πεξίπνπ 110Υ230 εθ. , πάρνπο 2 εθ. 

Αλάκεζα ζηα 2 μχια δηαζηάζεσλ 20Υ175 εθ. ζα  ηνπνζεηνχληαη ηα 5 μχια δηαζηάζεσλ 
5Υ6Υ85 εθ. αλά 20εθ. Πάλσ ζε απηά εθαξκφδνληαη ηα 5 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ20Υ90  εθ. σο 
παηήκαηα. 

Ζ θνππαζηή ζα  θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο: Σα 2 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ9Υ160εθ. ζα 
ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά θαη παξάιιεια πξνο ηα επάλσ. ε απηά ζα  βηδψλνληαη, θάζεηα ηα 4 
δηαζηάζεσλ  5Υ9Υ90 εθ. αλά 2 ζε θάζε πιεπξά. Μεηαμχ ησλ μχισλ ηεο ζθάιαο 20Υ 175 εθ., ησλ 
μχισλ 5Υ9Υ160 εθ. θαη ησλ θάζεησλ μχισλ .5Υ9Υ90 εθ. ην παξαιιειφγξακκν θελφ ζηελ θάζε 
πιεπξά ηεο ζθάιαο θαιχπηεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο.   

ΗΜΙΚΤΚΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΗ ΜΔ ΥΟΙΝΙ (γηα παηάξη ύςνπο 120 εθ.) 

Ζ θακπχιε αλάβαζε κε ζρνηλί έρεη πιάηνο 95  εθ. θαη κήθνο ηφμνπ 160 εθ. θαη απνηειείηαη απφ : 

 10 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ15Υ5 εθ. (πέηζσκα δαπέδνπ) 

 2 ηεκ. θνπξκπαξηζκέλα – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή 

δηαζηάζεσλ 160Υ18Υ2 εθ. 

 3 ηεκ. μχια δηαζηάζεσλ 95Υ10Υ5 εθ. 

 1 ηεκ. μχιν δηαζηάζεσλ 95Υ9Υ9 εθ. 

 2 θνπξκπαξηζκέλεο – ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο ζσιήλεο 1 ¼ " πάρνπο 3 ρηι. θαη κήθνπο 2,5 κ. 

 2 ηεκ. ζσιήλα ½ " πάρνπο 3 ρηι. κήθνπο 90 εθ. 

 2 ηεκ. ιάκεο 150Υ4Υ0,4 εθ. 

 1 ηεκ. ζπξκαηφζρνηλν αζθαιείαο επελδπκέλν κε πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κήθνπο 2 κ. Ø16 ρηι. 

 2 ηεκ. κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη Μ12 κήθνπο 24 εθ. 

Ζ εκηθπθιηθή αλάβαζε κε ζρνηλί ζα  θέξεη ζην θάησ κέξνο ηεο κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε 
απφ δχν θνπξκπαξηζκέλνπο ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο 1 ¼ " Υ 250 εθ. κε ηηο 
ιάκεο 150Υ4Υ0,4 εθ. (ε θάζε κία ιάκα ζα  είλαη πξνζαξκνζκέλε ζε θάζε ζσιήλα θαηά κήθνο ηεο 
γηα βάζε – πάηεκα) ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δηακέζνπ ησλ 2 ζσιήλσλ 90Υ½ " Υ0,16 εθ.   

Σα δχν άθξα ηεο βάζεο – αληεξίδαο παθηψλνληαη ζην έδαθνο. Σν επάλσ άθξν ηεο 
εθαξκφδεηαη ζην παηάξη 120 εθ.  Ζ βάζε ζηελ επάλσ επηθάλεηά ηεο ζα  θέξεη ηα δχν ηνμνεηδή 
θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή (θνππαζηέο βξαρίνλεο ζην ζεκείν εθαξκνγήο ησλ δχν 
θνπξκπαξηζκέλσλ ηνμνεηδνχο ζρήκαηνο κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ ηα νπνία  ζα ζπλδένληαη κεηαμχ 
ηνπο κε ηα 10 ηεκ. μχια 95Υ15Υ5 εθ. γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δαπέδνπ. 

ην θάησ άθξν ηνπ πεηζψκαηνο θαη ελδηάκεζα ζα  εθαξκφδνληαη ηα 3 ηεκ. μχια 95Υ10Υ5 εθ. 
σο βνεζήκαηα γηα ηελ αλάβαζε. Σν ηεκάρην ηνπ μχινπ 94Υ9Υ9 εθ ζα . εθαξκφδεηαη νξηδφληηα 
ελδηάκεζα ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ. ην θέληξν ηνπ θαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ζα 
εθαξκφδεηαη ν έλαο κεηαιιηθφο ζχλδεζκνο Μ12Υ24 εθ. πνπ  ζα θέξεη ηε κία άθξε ηνπ 
επελδπκέλνπ κε πνιππξνππιέλην ζπξκαηφζρνηλν κήθνπο 200 εθ. Ø 16 ρηι. θαη ε άιιε άθξε ηνπ 
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ζπξκαηφζρνηλνπ  ζα εθαξκφδεηαη δηακέζνπ ηνπ ζπλδέζκνπ Μ12Υ24 εθ. ζην ηξίην βνεζεηηθφ μχιν 
πάηεκα 94Υ10Υ5 εθ. Σν ζπξκαηφζρνηλν ζα  πξέπεη λα είλαη ηελησκέλν θαη λα κε δεκηνπξγεί ζειηέο 
γηα απνθπγή παγίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηελ είζνδν ηνπ παηαξηνχ ζα  εθαξκφδνληαη δχν 
ρεηξνιαβέο αζθαιείαο. 

ΚΑΜΠΤΛΗ  ΚΛΙΜΑΚΑ 

Ζ θακπχιε θιίκαθα ζα  έρεη ελδεηθηηθά κήθνο 200 εθ. θαη ζα  απνηειείηαη απφ: 

 2 ηεκ. ηνμνεηδείο  μχιηλεο δνθνχο δηαζηάζεσλ 8Υ10Υ200 εθ. 

 5 γαιβαληζκέλα ζσιήλεο απφ ειάζκαηα ζεξκήο εμέιαζεο, δηαηνκήο Φ 32 ζρήκαηνο "Π" κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο κε κήθνο νξηδφληηαο πιεπξάο 93  εθ. θαη θαζέησλ 16 εθ. 

 10 ηεκ. ειεθηξνγαιβαληζκέλεο βίδεο 15Υ150 ρηι.  

 10 ηεκ. ηάπεο αζθαιείαο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) εζσηεξηθήο δηαηνκήο Φ 65 ρηι. θαη χςνπο 

30 ρηι.  

 10 ηεκ. θπθιηθέο αλακνλέο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ) εζσηεξηθήο δηαηνκήο Φ 32 ρηι.  θαη 

χςνπο 18 ρηι. 

 4 ηεκ. γαιβαληζκέλα ειάζκαηα ζεξκήο εμέιαζεο δηαζηάζεσλ 240Υ60Υ4 ρηι. 

 20 ηεκ. λνβνπαλφβηδεο 5Υ70 ρηι.  

 8 ζηξηθψληα 8Υ80 ρηι. 

Σν θάζε έλα απφ ηα ειάζκαηα ζρήκαηνο «Π»  ζα εθαξκφδεηαη ζην θάησ κέξνο ησλ 2 
θακππισηψλ δνθψλ, ζε απφζηαζε 30 εθ. κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα κίαο βίδαο 15Υ150 ρηι., κίαο 
ηάπαο αζθαιείαο θαη κίαο θπιηλδξηθήο αλακνλήο γηα θάζε θάζεηε πιεπξά ηνπ «Π». Ζ απφζηαζε 
κεηαμχ ησλ δχν δηαδνρηθψλ ειαζκάησλ  ζα είλαη 30 εθ. 

Οη δχν θακππισηνί δνθνί ζα  εθαξκφδνληαη ζηηο δνθνχο ηνπ νξγάλνπ κε ρξήζε ησλ 
ηεζζάξσλ ειαζκάησλ 240Υ60Υ4 ρηι. έλα ζε θάζε άθξε ηεο δνθνχ. 

 

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ (hood) 

Σν πξνζηαηεπηηθφ εηζφδνπ ηεο ηζνπιήζξαο ζα  ππνρξεψλεη ηα παηδηά λα θεχγνπλ ζε 
θαζηζηή ζέζε, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Θα  Έρεη χςνο 105 εθ., πιάηνο 87 εθ. θαη πιάηνο 
10εθ. πεξίπνπ.  

 Θα θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα.  Θα 
απνηειείηαη  απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε (polyethylene) θαη κε πξνζζήθε 
πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο 
ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ.  

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ  ζα είλαη κε ηνμηθφ, ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε ηνπ 
θνξκαξίζκαηνο.  

ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ ΚΔΠΑΣΡΟ 

Σν ηεηξάγσλν ζθέπαζηξν  ζα έρεη δηαζηάζεηο  120Υ120Υ70 εθ. πεξίπνπ θαη κήθνο απφ 
θέληξν νπήο ζε θέληξν νπήο θάζε πιεπξάο 103 εθ.  

Σν ζθέπαζηξν ζα  θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο 
θνξκαξηζκέλν ζε θαινχπηα. Θα  θνξκάξεηαη απφ γξακκηθή ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλε 
(polyethylene) θαη κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ  ζα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία θαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

Σν εθάζηνηε ρξψκα, πνπ ζα είλαη κε ηνμηθφ, ζα ηνπνζεηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή εθρχιηζε 
ηνπ θνξκαξίζκαηνο.  
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ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΠΑΝΔΛ 

Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην  ζα έρεη δηαζηάζεηο 85Υ97Υ6 εθ. πεξίπνπ. 

Θα απνηειείηαη ελδεηθηηθά απφ : 

 2 μχιηλεο θνιψλεο  4Υ6Υ100 εθ. πεξίπνπ. 

 1 θφληξα πιαθέ ζεκχδαο ρξσκαηηζηή 86Υ90Υ2 εθ. πεξίπνπ. 

 
. Σν πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ηνπνζεηείηε ζε επίπεδν πάλσ απφ ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ 

θαη ζπγθξαηείηε ζηηο θνιψλεο ηνπ παηαξηνχ. 

 ΥΔΙΡΟΛΑΒΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο  ζα είλαη κεηαιιηθέο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θάζεηεο ζηνίρηζεο 
αλά δχν, κε ηελ εζσηεξηθή θνπξκπαξηζκέλε ζην πάλσ ζεκείν Θα  θέξεη κεηαιιηθή ιάκα ζηήξημεο 
ζην θάησ ζεκείν ηεο θαη ζεκείν ζηήξημεο ζην άλσζελ ηκήκα. Θα  είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 
ζσιήλα Ø 33 ρηι. κε χςνο 80 εθ. πεξίπνπ θαη δηάθελα κεηαμχ ηνπο. Αθνχ ζα ππνζηνχλ 
επεμεξγαζία γηα ηελ απνιίπαλζή ηνπο επηθαιχπηνληαη κε polyzinc (ςεπδάξγπξν) θαη έπεηηα 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα. 

Οη ρεηξνιαβέο αζθαιείαο ζα  ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ησλ παηαξηψλ πνπ δελ ζα  
ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά (πάλει, θάγθεια θιπ) εηζφδνπ – εμφδνπ. 

 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΩΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα ζα  δηαζέηεη έλα 
δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ 
θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 
πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή 
ηνπο ζην ιάθθν.  

 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  ζπγθξαηνχλ ηελ 
θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ  

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 

πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 

πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 
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κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 

αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα 

γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί 

ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΗΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηηο θαηαζθεπέο καο  ζα έρνπλ 
πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. 
ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο. Θα 
θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ πξνζαξηεζεί 
ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 
Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

Α.14. θαζηξάθη δξαζηεξηόηεησλ  

 

Σν θαζηξάθη δξαζηεξηφηεησλ ζα έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 450Υ135 εθ. θαη χςνο 
330  εθ. θαη ζα  πεξηιακβάλεη : 

 1 ηεηξάγσλν παηάξη χςνπο 120 εθ. 

 1 ζθάια γηα παηάξη 120 εθ. 

 1 ηζνπιήζξα θπκαηνεηδή χςνπο 120 εθ. 

 πξνζηαηεπηηθφ δηαθνζκεηηθά πιατλά κε ζέκα θάζηξνπ 

 

ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ ΠΑΣΑΡΙ 120 εθ. (ρσξίο ζθέπαζηξν) 

Σν παηάξη 120 εθ. έρεη ελδεηθηηθά ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 112 X112 X235 εθ. θαη  ζα 
απνηειείηαη απφ : 

 2 μχιηλεο θνιψλεο δηαζηάζεσλ 9Υ9 εθ. θαη χςνπο 230 εθ. 

 4 μχια 9Υ9Υ95 εθ. απφ ηα νπνία αθαηξείηαη θαηά κήθνο θνκκάηη 4Υ4Υ94  εθ. 

 1 θφληξα πιαθέ Wireness (Αληηνιηζζεηηθφ) ηνπ νπνίνπ ε κία πιεπξά ζα  δηαζέηεη αλάγιπθν 
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αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ρξψκαηνο θαθέ ζθνχξν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα  είλαη  99X99 εθ. θαη 

ην πάρνο ηνπ είλαη 21mm.  

Οη θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο χςνπο 230 εθ. ζα  είλαη ηξππεκέλεο ζε ζεκεία 116 εθ. θαη 117  
εθ., ζε θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο πνπ ζπλδένληαη κε ην παηάξη, απφ ηε βάζε ηνπο ψζηε εθεί λα 
εθαξκνζηεί ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ. ηηο νπέο απηέο  ζα ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί πχξνη-δνθίδεο 
Ø 15 ρηι. κε κήθνο 75 ρηι.  Θα θέξεη δχν ππνδνρέο δηακπεξνχο πεξηθνριίνπ ζην αληίζηνηρν χςνο 
ην νπνίν  ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή ηνπο μχινπ. Θα πξνζαξκφδεηαη κε δχν βίδεο 3/8Υ13. Σν 
άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ μχινπ  ζα ζθξαγίδεηαη κε ηάπα πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). 

Σν πάησκα  ζα απνηειείηαη απφ ηα 4 μχια δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ94  εθ. ζηα νπνία ζα  
ζηεξίδεηαη ην αληηνιηζζεηηθφ (wireness) θφληξα πιαθέ πνπ  ζα απνηειεί  ην δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. 
ηελ θνξπθή ησλ θνιψλσλ  ζα εθαξκφδνληαη θαπάθηα απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ) κε ηάπα απφ 
πνιππξνππιέλην (ΡΡ) δηαζηάζεσλ 95Υ95Υ60 ρηι. θαη πάρνπο 4 ρηι. ζρήκαηνο θσληθνχ κε βάζε 30 
ρηι. κε θνίιε θνξπθή. 

ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΣΑΡΙ  120 εθ. (γηα ειηθίεο 1 έηνπο θαη άλσ) 

Ζ ζθάια γηα χςνο παηαξηνχ 120 εθ. έρεη δηαζηάζεηο 95Υ175 εθ. θαη κήθνο πξνβνιήο απφ 
ην παηάξη 115εθ. Θα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ: 

 2 μχια δηαζηάζεσλ 5Υ20Υ170 εθ. 

 6 μχια δηαζηάζεσλ ,5Υ20Υ85 εθ. 

 6 μχια δηαζηάζεσλ  5Υ6Υ85 εθ. 

Ζ θνππαζηή ηεο ζθάιαο γηα παηάξη 120 εθ. ζα  απνηειείηαη απφ : 

 4 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ 5Υ9Υ90 εθ. 

 2 μχια κε θνπξκπαξηζκέλεο άθξεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  5Υ9Υ160 εθ. 

 

Θα δηαζέηεη εγθνπέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα ηε ζπγθξάηεζή ηεο ζην μχιν κε βίδεο Μ8 
40 ρηι. πεξίπνπ. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο βάζεο πάθησζεο ζα ειεθηξνζπγθνινχληαη κεηαμχ 
ηνπο, κε θφιιεζε κεγάισλ κεραληθψλ αληνρψλ. 

ην έδαθνο  ζα παθηψλεηαη κφλν ε ζσιήλα πάθησζεο, ε νπνία ζα  ζπγθξαηεί ηελ θνιψλα 
ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ 
μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΩΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα ζα  δηαζέηεη έλα 
δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ 
θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 
πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή 
ηνπο ζην ιάθθν.  

 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  ζπγθξαηνχλ ηελ 
θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

ΞΤΛΔΗΑ 
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Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ. 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 

πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 

πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 

κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 

αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα 

γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί 

ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΖΜΤΓΑ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ ΦΗΛΜ ΓΤΟ ΟΦΔΧΝ 

Σα ζηνηρεία απφ θφληξα πιαθέ πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηηο θαηαζθεπέο καο  ζα έρνπλ 
πάρνο πεξίπνπ 18 ρηι. θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιια μπιείαο πάρνπο έθαζην 1,5 ρηι. 
ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ππφ πίεζε ζεξκνθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθέο ξεηίλεο. Θα 
θέξνπλ θαη απφ ηηο δχν φςεηο εηδηθφ έγρξσκν θηικ ζηα νπνία δελ ζα  έρνπλ πξνζαξηεζεί 
ζηεγαλσηηθά, δηαιπηηθά ή βαθέο πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. 
Σν έγρξσκν θηικ  ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

 

Α.15. πάλει δξαζηεξηνηήησλ  

Σν  πάλει δξαζηεξηνηήησλ ζα  απνηειείηαη απφ : 
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Γχν (2) δνθνχο ζηήξημεο, 

Έλα (1) πάλει δξαζηεξηνηήησλ. 

 
Σν πάλει  φξγαλν  ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν μχιηλεο επηθνιιεηέο δνθνχο 100Υ100mm 
πάλσ ζηηο νπνίεο  ζα ζηαζεξνπνηείηαη ην πάλει δξαζηεξηνηήησλ. Σν πάλει  ζα 
θαηαζθεπάδεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο θαη  ζα θέξεη πεξηζηξεθφκελν δίζθν απφ HPL 
κε δηακνξθσκέλν ιαβχξηλζν εληφο ηνπ νπνίνπ θηλείηαη κεηαιιηθή κπίιηα θαη θάιπκκα απφ 
δηάθαλε κεζαθξπιηθή επηθάλεηα. ην θάησ κέξνο ηνπ πάλει θαη ζε εγθνπή  ζα 
ηνπνζεηνχληαη δχν αλνμείδσηνη ζσιήλεο κε ελζσκαησκέλνπο μχιηλνπο θχβνπο. 

 

Α.16  ΞΤΛΙΝΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΔΔΩΝ  

 

 Ζ μχιηλε ηξακπάια ζα θαηαζθεπάδεηαη εμ΄ νινθιήξνπ απφ ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο. 

Θα  απνηειείηαη απφ ηελ δνθφ ηαιαληψζεσο δηαζηάζεσλ 3,40Υ9Υ9 εθ., ζηα ηέζζεξα άθξα ηεο 
νπνίαο  ζα ππάξρνπλ θαζίζκαηα απφ μχιν, δηαζηάζεσλ 4,5X47X19 εθ. ζηεξεσκέλα ζηε δνθφ κε 
ζηξηθψληα 8Υ120. ην επάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηεο δνθνχ  ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα δχν μχιηλα 
ηκήκαηα δηαηνκήο 9Υ4,5 εθ. θαη κήθνπο 100 εθ. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηε δνθφ ζα  γίλεηαη κε ηε 
βνήζεηα λνβνπαλφβηδσλ. 

ην εκπξφο κέξνο ησλ θαζηζκάησλ  ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ηέζζεξηο  ρεηξνιαβέο ζρήκαηνο 
«Χ» απφ ρπηφ αινπκίλην, δηαηνκήο Ø 25 ρηι. θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 15 εθ. γηα ηελ ζπγθξάηεζε 
ησλ ρξεζηψλ. Ζ ρεηξνιαβή ζα ζπγθξαηείηαη ζηα θαζίζκαηα κε ηε βνήζεηα βίδαο 3/8Υ70. 

 Ζ βάζε ηεο ηξακπάιαο ζα  είλαη ζρήκαηνο «Π» κε δχν θάζεηα κέξε θαηαζθεπαζκέλα απφ 
μπιεία δηαζηάζεσλ 9Υ9Υ72 εθ., ηα θάησ κέξε ησλ νπνίσλ παθηψλνληαη ζην έδαθνο κε ηελ 
βνήζεηα κεηαιιηθψλ βάζεσλ πάθησζεο. 

 Οη θάζεηνη δνθνί ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα μχιηλνπ δνθνχ δηαζηάζεσλ 15Υ37 
εθ. ζην θάησ κέξνο ηνπο.  

 Δζσηεξηθά ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ηαιάλησζεο ζην ζεκείν πνπ ηελ ζα  δηαπεξλά ν άμνλαο ζα  
ηνπνζεηνχληαη ξνπιεκάλ γηα ηελ θαιχηεξε ηαιάλησζε ηνπ νξγάλνπ θαη ζηα εμσηεξηθά κέξε ζα  
ηνπνζεηνχληαη «αηαιφλ» γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ζηήξημεο. 

 Κάησ απφ ηα δχν αθξηαλά ζεκεία  ηεο ηξακπάιαο ζα  ηνπνζεηνχληαη απφ δχν ειαζηηθά 
ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 80ρ10 ρ2,70 , γηα λα απνξξνθνχληαη νη θξαδαζκνί θαηά ηελ ρξήζε ηεο. 

ΒΑΔΙ ΠΑΚΣΩΗ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα ζα  δηαζέηεη έλα 
δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. 

 Οη βάζεηο πάθησζεο ζα  απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζρήκαηνο «Π» θαη δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ 
θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία ζα  “αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα θαη ζα  ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 
πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. ην θάησ κέξνο ηνπο  ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή 
ηνπο ζην ιάθθν.  

 ην έδαθνο  ζα παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζα  ζπγθξαηνχλ ηελ 
θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

ΞΤΛΔΗΑ 
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Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα  είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ. 

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 
 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα  απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Θα πξνηηκνχληαη ηα πιηθά 

πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). 

πγθεθξηκέλα φιεο νη βίδεο πνπ ζα  εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. ζα θαιχπηνληαη 

κε πιαζηηθέο ηάπεο πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 

ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 

ειεθηξνγαιβαληζκέλα, φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 

αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα 

γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο (ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, αλνηρηνί ή θιεηζηνί 

ρψξνη θιπ) ζα  είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, 

θάδκην θαη άιια βαξέα  κέηαιια) Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε  ζα 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc 

(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

Α.17. ζύλζεηε αλαξξίρεζε  

Ζ ζχλζεηε αλαξξίρεζε ζα απνηειείηαη απφ ηελ εμσηεξηθή επέλδπζε  (κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα 

ζεξκήο εμέιαζεο πάρνο 3 ρηι) θαη ηνλ εζσηεξηθφ ζθειεηφ (πιαίζηα απφ γαιβαληζκέλν έιαζκα 

ζεξκήο εμέιαζεο κε δηαηνκή Φ 70). Ο ζθειεηφο ζα απνηειείηαη απφ 12 ηφμα αθηίλαο 120 εθ ηα 

νπνία ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο  ζε ηξία ζεκεία : ζηελ βάζε , ζην κέζν ηνπ ηφμνπ θαη ηελ θνξπθή. 

Δπάλσ ζε απηά ειεθηξνζπγθνιείηαη ε εμσηεξηθή επέλδπζε . Δπάλσ ζηελ επέλδπζε ζα ππάξρνπλ 

βνεζήκαηα αλαξξίρεζεο  κε ην πξψην λα μεθηλάεη 40 εθ. απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη 

ζπλερίδεη εθαηέξσζελ ζε ηζνκνηξαζκέλα  δηαζηήκαηα.  

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 
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Οη βάζεηο πάθησζεο ζα απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, δηαζηάζεσλ 80Υ4 εθ. πεξίπνπ. ην θάησ κέξνο ηνπο 

ζα ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν.  

 

 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ κεγάιε αληνρή 

ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πξνηηκνχληαη ηα πιηθά πνπ έρνπλ 

δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ή ην πνιππξνππιέλην (ΡΡ). πγθεθξηκέλα 

φιεο νη βίδεο πνπ εμέρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πάλσ απφ 5 ρηι. λα θαιχπηνληαη κε πιαζηηθέο ηάπεο 

πνιππξνππιελίνπ (ΡΡ). Δπίζεο λα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ παηδηψλ 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, ζχλδεζκνη 

θιπ) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα 

,φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη 

δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε 

θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε 

δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ βαθή φισλ ην κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη κε 

ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο  

 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ   

απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. 

 

ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηελ πάθησζε ησλ εμνπιηζκψλ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία : 

 

ην ζεκείν απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ε θνιψλα αλνίγεηαη ιάθθνο βάζνπο 80εθ. πεξίπνπ 

θαη δηακέηξνπ 60εθ.  ηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπνζεηεζεί κέζα ε θνιψλα, ν ιάθθνο γεκίδεηαη έσο φηνπ 

θηάζεη 10εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία 

ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ θαη θαιχπηεηαη κε ην έδαθνο. 

ην έδαθνο παθηψλνληαη κφλν  ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία ζπγθξαηνχλ ηελ θάζε θνιψλα ζε 

απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθ. απφ ην έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ 

ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. 
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Α.18. ηζηκεληέλην παγθάθη  

Σν παγθάθη ζα  απνηειείηαη απφ ηζηκεληέληα, κεηαιιηθά θαη μχιηλα ζηνηρεία θαη ζα έρεη 
ζπλνιηθέο ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ πιάηνο 70 εθ., κήθνο 180 εθ. θαη χςνο 75 εθ. 

 Θα ζηεξίδεηαη ζε δχν πιεπξηθά ζηνηρεία απφ  ηζηκέλην ην νπνίν ζα  ηνπνζεηείηαη ζε 
θαινχπηα Ζ δηάηαμε ησλ μχισλ θαζίζκαηνο – πιάηεο  ζα γίλεηαη ζε ηξεηο ιάκεο δηαηνκήο 40Υ8 θαη 
κήθνπο 90εθ. Οη ιάκεο ζα  απέρνπλ απφ ηα πιεπξηθά ζηνηρεία 12 εθ. θαη ε απφζηαζε κεηαμχ 
πξψηεο θαη δεχηεξεο είλαη 60 εθ πεξίπνπ . 

Ζ γσλία πνπ  ζα ζρεκαηίδνπλ νη ιάκεο ζχλδεζεο μχισλ θαζίζκαηνο - πιάηεο είλαη ακβιεία 
ψζηε λα πξνζδίδεη εξγνλνκία ζην παγθάθη. 

Ζ ζχλδεζε ησλ μχισλ θαζίζκαηνο – πιάηεο θαη πιεπξηθψλ ηζηκεληέλησλ ζηνηρείσλ 
επηηπγράλεηαη κέζσ ηξηψλ εηδηθψλ κεηαιιηθψλ ξάβδσλ δηαηνκήο 33 ρηι. θαη κήθνπο 180 εθ. ηα 
δχν άθξα ηεο ε θάζε ξάβδνο ζα  δηαζέηεη ειεθηξνζπγθνιιεκέλν απφ έλα παμηκάδη 3/8. Οη ξάβδνη  
ζα  δηαπεξλνχλ ηα πιεπξηθά ηζηκεληέληα ζηνηρεία  θαη ζα  ζηεξίδνληαη ζε απηά κε ηε βνήζεηα 
κεηαιιηθψλ ηαπψλ πνκπέ πνπ  ζα θέξνπλ ειεθηξνζπγθνιιεκέλε βίδα 3/8Υ35. Ζ βίδα απηή ζα  
βηδψλεηαη ζην παμηκάδη ηεο ξάβδνπ.   

Σα μχιηλα κέξε ηνπ παγθαθηνχ ζα  απνηεινχληαη απφ έμη (6) ζηνηρεία ζχλζεηεο μπιείαο 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο 7,5Υ4 εθ. θαη κήθνπο 155 εθ. θαη δχν (2) ηεκάρηα 
(έλα ζηελ θνξπθή ηεο πιάηεο θαη έλα ζηε βάζε ηνπ θαζίζκαηνο) εκηθπθιηθήο δηαηνκήο 7,5Υ3,5 εθ. 
θαη φκνηνπ κήθνπο 155 εθ. 

Σν πξψην μχιν ηεο πιάηεο ζα  βηδψλεηαη έηζη ψζηε λα εμέρεη 1 εθ. απφ ην πιεπξηθφ 
ζηνηρείν, ελψ  ην πξψην μχιν ηνπ θαζίζκαηνο (εμσηεξηθφ) ζα  βηδψλεηαη έηζη ψζηε λα εμέρεη 2εθ. 
απφ ην πιεπξηθφ ζηνηρείν. Σα ππφινηπα μχια  ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε δηάθελν κεηαμχ ηνπο 3 εθ 
.Ζ ζχλδεζε ησλ μχισλ κε ηηο ιάκεο  ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα βηδψλ 40Υ5. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ 
παγθαθηνχ ζα  είλαη 140 – 150 θηιά πεξίπνπ. 

ΞΤΛΔΙΑ 

Σν μχιν πνπ ζα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο  είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία 
πεχθεο νπεδίαο,  ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο 
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ  ζα πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ ζα είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν.        

 Θα έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο, 
ζχλδεζκνη θιπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, είηε 
ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ ζα  έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή 
αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ  ζα είλαη 
επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 
κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΩΜΑΣΑ  

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα  είλαη εηδηθά 
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη  ζα είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα 
ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα  κέηαιια) θαη  ζα δίλνπλ 
κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο καο. 
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Α.19. βξύζε κεηαιιηθή  

 

Ζ  κεηαιιηθήο βξχζε  πνπ ζα  απνηειείηαη απφ ην ζψκα ηεο θξήλεο απφ ραιχβδηλν ζθειεηφ 
ελδεηθηηθά ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 15 εθ Υ 15 εθ., ζε χςνο 100 εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, 
αληηνμεηδσηηθήο βαθήο, φπνπ ζην χςνο ησλ 75 εθ. απφ ην έδαθνο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε βξχζε 
αλνμείδσηε (κπνπηφλ), ε νπνία, εζσηεξηθά ηνπ ζψκαηνο ηεο θξήλεο, ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ. 

ην δάπεδν ηνπ ζψκαηνο ηεο θξήλεο ηνπνζεηείηαη ζράξα ρπηνζηδεξή ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
45Υ45εθ.,απ΄φπνπ ζα γίλεηαη ε παξνρέηεπζε ησλ πιενλαδφλησλ πδάησλ. 

Ζ φιε θαηαζθεπή (ζψκα θξήλεο θαη ζράξα) ζα παθηψλνληαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα 
δηαζηάζεσλ Μ 0,90 εθ. Υ Π0,50 εθ. Υ Τ 0,30 εθ. ηελ θαηαζθεπή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο 
νη απαξαίηεηεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ θαη 
εγθαηάζηαζε ηεο θξήλεο. 

Α.20. θνύληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ λεπίσλ  

Ζ θνχληα  ζα  απνηειείηαη απφ : 
Μία (1) αινπκηλέληα νξηδφληηα δνθφ, 

Σέζζεξα (4) αινπκηλέληα ππνζηπιψκαηα, 

Γχν (2) θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο. 

Γχν (2) ραιχβδηλα ειάζκαηα ζηήξημεο 

 
Ζ θνχληα αινπκηλίνπ  ζα έρεη δηαζηάζεηο κήθνο 3300Mm ,πιάηνο 2400 mm χςνο 2300 mm θαη 
ρψξν αζθαιείαο 7200mm ρ3300mm  

Ζ νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο ζα  θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 
100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη 
επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. Ζ νξηδφληηα δνθφο  ζα θέξεη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ 
ραιχβδηλε θνηινδνθφ πάρνπο 2mm.Θα  ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα 
δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 
φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα ζα  
απνηειείηαη , απφ δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ. ην 
θάησ κέξνο ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα  βηδψλνληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα  εηδηθά 
ζρεδηαζκέλα έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα θίλεζεο δεμηά-αξηζηεξά & κπξνο-πίζσ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ 
θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα  ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ330Υ290mm θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην.  Θα έρνπλ ηελ κνξθή «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί 
θσιηάδεη ζηε ζέζε θαη ζα  πξνζηαηεχεηαη πεξηκεηξηθά. Θα αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε 
ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. 
 

Α.21. Κνύληα  2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ  παίδσλ  

 
Ζ θνχληα ζα   απνηειείηαη απφ : 

Μία (1) αινπκηλέληα νξηδφληηα δνθφ, 

Σέζζεξα (4) αινπκηλέληα ππνζηπιψκαηα, 

Γχν (2) θαζίζκαηα παίδσλ κε αιπζίδεο. 

Γχν (2) ραιχβδηλα ειάζκαηα ζηήξημεο 

 
Ζ θνχληα αινπκηλίνπ ζα  έρεη δηαζηάζεηο κήθνο 3300Mm ,πιάηνο 2400 mm χςνο 2300 mm θαη 
ρψξν αζθαιείαο 7200mm ρ3300mm  
 

Ζ νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο  ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ δνθφ αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 
100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, πνπ  ζα θέξεη εηδηθφ πξνθίι, κε εμσηεξηθή απφδνζε αξκνχ θαη 
επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε. Ζ νξηδφληηα δνθφο  ζα θέξεη επηπιένλ εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ 
ραιχβδηλε θνηινδνθφ πάρνπο 2mm.Θα  ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα, έλα 
δεχγνο ζε θάζε πιεπξά, απφ δνθνχο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 100Υ100mm θαη πάρνπο 2,5mm, 
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φκνηνπ πξνθίι. Ζ κέζνδνο ζηήξημεο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ κε ηα θεθιηκέλα ππνζηπιψκαηα ζα  
απνηειείηαη , απφ δχν θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιχβδηλα ειάζκαηα ζε ζρήκα ηξαπεδίνπ. ην 
θάησ κέξνο ηεο δνθνχ θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο  ζα βηδψλνληαη ηέζζεξα θνπδηλέηα , εηδηθά 
ζρεδηαζκέλα έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα θίλεζεο δεμηά-αξηζηεξά & κπξνο-πίζσ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ 
θαζηζκάησλ. Σα θαζίζκαηα ζα  έρνπλ δηαζηάζεηο 440Υ180Υ40mm θαη  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 
απφ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Θα αλαξηψληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηε 
ρξήζε δεχγνπο γαιβαληζκέλσλ αιπζίδσλ. 

Α.22. Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο κε θύιιν epdm 80 mm  
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Σα δάπεδα αζθαιείαο ζα  είλαη πιηθά επίζηξσζεο δαπέδνπ κε επξεία ρξήζε. Αλ θαη  αξρηθά 

ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ  ζε παηδηθέο ραξέο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο,   

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία ζεηξά δεκφζησλ αιιά θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζηαζία απφ πηψζεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο, φπσο μελνδνρεία, ζηίβνπο, ισξίδεο πνδειαζίαο θαη 

πεξηπάηνπ, πηζίλεο, ζθάθε, κπαιθφληα, αίζξηα θαη απιέο, εηζφδνπο γθαξάδ, ηππνθνξβεία, 

ηππφδξνκν θ.α. 
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Σν δάπεδν αζθαιείαο ράξε ζηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο, ζηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ θαη 

ζηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ πξνζηαηεχεη απφ θάζε αηχρεκα.  Θα παξάγεηαη απφ 

πιηθά πςειήο αληνρήο, δελ ζα  γιηζηξά  φηαλ βξαρεί, ζα ηνπνζεηείηαη εχθνια θαη γξήγνξα θαη ζα 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε άζθαιην, επηθάλεηεο ηζηκέληνπ, ζπκπηεζκέλν έδαθνο θ.α. Θα 

θαζαξίδεηαη θαη ζα  ζπληεξείηαη εχθνια, ελψ ζα  απνηειεί κηα πγηεηλή, ηδαληθή ιχζε, ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ άκκν. Σν δάπεδν αζθαιείαο ζα  απεπζχλεηαη ζε παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ζε ελήιηθεο. Θα  

είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. 

Δπηπιένλ ζα  ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 
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Σν δάπεδν αζθαιείαο  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλαθπθισκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ 

ειαζηνκεξνχο πιηθνχ (πνιπνπξεζάλε θαη πνπδξέηα) θαη ζα  ζηαζεξνπνηείηε κε θφιια 

πνιπνπξεζάλεο κε ηνμηθή.   Θα δηαηίζεληαη ζηε κνξθή πιαθηδίσλ, ηα νπνία ζα είλαη πνξψδε, κε 

ζχζηεκα δηνρέηεπζεο ζην ρακειφ ηνπο ζεκείν. Σν αληηνιηζζεηηθφ επάλσ κέξνο  ζα θάλεη ην 

δάπεδν πην αζθαιέο.  
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Ζ ζχλδεζή κεηαμχ ηνπο  ζα γίλεηε κε πιαζηηθνχο πχξνπο. Οη ζπλδεηηθνί πχξνη ζα  απνηξέπνπλ 

κεηαηνπίζεηο ή απζαίξεηεο κεηαθηλήζεηο, παξακνξθψζεηο θαη θχξησζε ηνπ δαπέδνπ. 





 

Σελίδα 117 

Σν δάπεδν αζθαιείαο  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη  ζα 

δχλαηαη λα αλαθπθισζεί σο πξψηε χιε, έπεηηα απφ ην ηέινο δηάξθεηαο δσήο ηνπ.  Θα είλαη πςειήο 

αληνρήο θαη αλαιινίσην απφ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο .  

Σν πξντφλ ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Η θάησ ζηξώζε, πάρνπο 77mm, 
απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ SBR απφ κεηαρεηξηζκέλα ιάζηηρα απηνθηλήηνπ θαη 
πνιπνπξεζάλεο. Η επάλσ ζηξώζε, πάρνπο max 3mm ζα  απνηειείηαη απφ θχιιν EPDM, ην 
νπνίν  ζα έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία έγρπζεο ρξψκαηνο (βακκέλν ζηε κάδα), κε δπλαηφηεηα 
επηινγήο κεηαμχ πιεζψξαο απνρξψζεσλ θαη ελ ζπλερεία δηαδηθαζία κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζεο 
SBR θαη θχιινπ EPDM  ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο θαη ζεξκνθξαζία ψζηε λα γίλεηαη 
καζίθ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία ζα  πξνζθέξεη ζην πξντφλ κέγηζηε αληνρή ζε θζνξά ιφγσ 
ηξηβήο, ηφζν δνκηθά φζν θαη ρξσκαηηθά. Δπηπιένλ, ε θάησ επηθάλεηα θάζε πιαθηδίνπ ζα  είλαη 
δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνξξνή ησλ πδάησλ (θέξεη εηδηθφ 
ηαθνπλάθη). Σα πιαθίδηα ζα  έρνπλ δηαζηάζεηο 500 x 500mm.   

To πξντφλ ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ χςνπο πηψζεο 2100mm θαηά ην 
πξφηππν EN1177:2018  κε βάζε ην λέν επξσπαηθφ θαλνληζκφ γηα ηα δάπεδα αζθαιείαο (PAH) 
πνπ ζα πξέπεη ηα δάπεδα λα είλαη απαιιαγκέλν απφ ηνπο πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο 
πδξνγφλζξαθεο. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο  ζα νθείιεη λα παξνπζηάζεη ζηελ 
Τπεξεζία θαη λα πξνζθνκίδεη φια ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ήηνη : ISO 9001,ISO14001, 
ISO 18001,ISO 50001, EN 71.3, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ χςνπο πηψζεο θαηά ΔΝ1177:2018 
ζχκθσλα κε πηζηνπνίεζε έγθξηηνπ νξγαληζκνχ πνηφηεηαο. 

Δθαξκνγή ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ αζθαιείαο γίλεηαη κε πχξνπο, πνπ ζπλδένπλ ηα επηκέξνπο 
πιαθίδηα κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ππφβαζε κε θφιια 
πνιπνπξεζάλεο θαη κε θαηαλάισζε απηή πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο θφιιαο. 

Α.24. Γεληθέο εξγαζίεο 

Όπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία απνμήισζε παιαηψλ 

νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη δηακφξθσζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφ απαηηεζεί ηνπ ππνζηξψκαηνο πάλσ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί – θνιιεζεί ην δάπεδν 

αζθαιείαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο, καδί κε ηελ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ κεηά 

ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπίζεο, φπνπ αλαθέξνληαη «Γεληθέο Δξγαζίεο» ζηνλ θαηά πεξίπησζε ρψξν εξγαζηψλ 

πεξηιακβάλνπλ θάζε εξγαζία θνπήο, απνκάθξπλζεο θαη κεηαθνξάο ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ην θιάδεκα ησλ θιαδηψλ ησλ δέληξσλ πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ έιεγρν εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ πνπ πξνκεζεχνληαη, ηηο απαξαίηεηεο ππνβάζεηο (π.ρ. 

ηζηκεληνπιάθεο) πνπ απαηηεί ην θάζε δάπεδν (ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή) 

πνπ πξνκεζεχεηαη θαη θάζε άιιε εξγαζία κεηά ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ψζηε κε 

ηελ πεξάησζή ηνπο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αθαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, καδί κε ηηο βάζεηο ησλ νξγάλσλ. 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ 

αλαθχθισζε, ζε απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, πάληα κε 

ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ νη ηξχπεο ζην έδαθνο απφ ηηο βάζεηο ζα θαιπθζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 

έηζη ψζηε λα κελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο ρξήζηεο. 
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 Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ πεξηθξάμεσλ, ηα πιηθά 

θαη κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ζε βάζεηο φπνπ 

απαηηείηαη. 

ηα πιαίζηα ησλ "Γεληθψλ Δξγαζηψλ" ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη 

γεληθφηεξα φισλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 

θαηάιιειεο ζεκειίσζεο ή νπνηαδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε ζηαηηθφηαηα ηνπ νξγάλνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ Γεληθψλ Δξγαζηψλ θαη ζηελ δαπάλε απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
Πηζηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ραξάο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ.  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176 σο πξνο ηα φξγαλα θαη , ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 
2018  ΔΝ 1776-1 2017 σο πξνο  ηα δάπεδα  απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

Έπεηηα ησλ εθάζηνηε εξγαζηψλ απαηηείηαη θαζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ (ραξηηά, 
πιαζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ) απφ ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο εθάζηνπ νξγάλνπ ηελ ίδηα εκέξα.  

 

Α.26. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πέξγθνισλ – θηνζθηψλ καδί κε ηελ αμία ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ θαη 

κηθξνυιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαιχεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο παξνχζαο Μειέηεο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην εδάθην "Δξγαζίεο πληήξεζεο" γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε παηδηθήο 

ραξάο. 

 

Α.27 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

Ο ρψξνο ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176), ΔΛΟΣ ΔΝ 1176-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 (ΔΝ 
1177) σο πξνο ηα φξγαλα παηδηθήο  ραξάο, θαη  ηα δάπεδα αζθαιείαο , απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 
πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο ζηνπο εμνπιηζκνχο παηρληδηνχ κε ηηο παξαθάησ 
πιεξνθνξίεο: 

1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή 

2. Κσδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ θαη έηνο θαηαζθεπήο 

3. Αξηζκφ θαη ρξνλνινγία εθαξκνζκέλνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή ηζνδχλακνχ ηνπ 
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θνπφο ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ψζηε νη ρψξνη κεηά 
ηελ δηακφξθσζή ηνπο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αζηηθή αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο θαη λα 
απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο γηα μεθνχξαζε, ςπραγσγία θαη αλαςπρή γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 
ζπλνδνχο ηνπο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία αζθαινχο θαη ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ, βαζηζκέλνπ 
ζηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα θαη ηηο Διιεληθέο λνκνζεζίεο. 

               Μχθνλνο,15-04 -2019 
                    Ζ πληάμαζα 
 
                 
 
                
              Δπαγγειία Υαηδελάθε 
                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 
 
 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 
 Άξζξν 1ν Αληηθείκελν κειέηεο  
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ νξγάλσλ, 
δαπέδσλ αζθαιείαο θαη εμνπιηζκνχ ζηηο αθφινπζεο πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ: 

1. Παηδηθή ραξά Μχινη  

2. Παηδηθή ραξά Λάθθα  

3. Παηδηθή ραξά Άλσ Μεξά  

 
Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηλνχξγησλ νξγάλσλ, δαπέδσλ αζθαιείαο θαη εμνπιηζκνχ 
ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηιεγκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ, ψζηε λα είλαη 
ζχκθσλεο κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. 28492/2009 (ΦΔΚ 931Β’/2009)  φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 27934/2014 (ΦΔΚ 2029 Β’/2014) θαη ηελ εγθχθιην 44/2014 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ.  

 
 Άξζξν 2ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο  
 

 ηνπ N.4605/2019 (ΦΔΚ 52 Α/19) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ 

απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην)απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 

157 ηεο 15.6.2016) - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  ηεο παξ. Ε ηνπ 

Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
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Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
 Άξζξν 3ν  πκβαηηθά ζηνηρεία  
 
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α) Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
β) Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  
γ)  Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
δ) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
ε) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
ζη) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο. 

 
 Άξζξν 4 ν Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  
 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Γηεζλή Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ 
άλσ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη ε εθηέιεζε πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε 
βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
 
Άξζξν 5ν Πξνζθνξέο- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  
 
Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο. 
Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο θαη ηζρχνπλ 
απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη. 
 
Άξζξν 6ν Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο  
 
χκθσλα κε ην Ν.4412/2016, ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Άξζξν 7 ν ύκβαζε 
  

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε 
ην Νφκν, ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε 
ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνκήζεηαο. 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
-Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 
-Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 
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-Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 
-Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 
θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 
 
 Άξζξν 8ν Δγγπήζεηο  
 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 2% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο 
θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 
εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 
 
 Άξζξν 9ν Πνηόηεηα Τιηθώλ  
 
Σα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ 
αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
Δάλ ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή 
εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο θαηαζθεπαζηηθέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη ηα είδε εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
 
 Άξζξν 10ν πζθεπαζία – Μεηαθνξά - Παξάδνζε  
 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε ζπζθεπαζία, 
κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, παξάδνζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο ν 
πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ  θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξαδψζεη ηα είδε ζπλνδεπφκελα κε φζα 
πξνβιέπνληαη  θαη  απαηηνχληαη  απφ  ηελ  παξνχζα  δηαθήξπμε θαη κειέηε,  ζχκθσλα  κε  ηα  
ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη κε ηελ πξνζθνξά. 
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ παξαπάλσ Δ.Π. ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν 
ΓΖΜΟ θαη ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ πέληε (5) επφκελσλ εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα  ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία 
πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ Δ.Π. ηνπ ΓΖΜΟΤ ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
πξνζθνκίζεη ηα είδε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη γηα δηάζηεκα δέθα (10) ην πνιχ εξγαζίκσλ εκεξψλ, ιακβάλεη 
ρψξα ε πεξίνδνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
ηα εμήο: 
 
• καθξνζθνπηθή εμέηαζε, 
• κεραληθή εμέηαζε, 
• κέηξεζε απφδνζεο – δχγηζε πξντφληνο, 
• πξαθηηθή δνθηκαζία. 
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Άξζξν 11ν Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο  
 
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη 
θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο,  πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο  βαξχλεη ηνλ 
Γήκν. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 0,06% επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 0,06 επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

 
 
Άξζξν 12ν Δπζύλεο θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ  αλάδνρν.  
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πεξί 
πξνιήςεσο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη πάληα ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Γηα θάζε 
αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ίδην πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο. Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνθεηκέλνπ νη εξγαζίεο λα γίλνληαη κε 
ηξφπν άξηην θαη αζθαιή, ψζηε λα κελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Ο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, φια ηα 
κεραλήκαηα θαη ην ηξνραίν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αζθαιηζκέλα. 
Όια ηα έμνδα (πξνζσπηθφ, νρήκαηα, κεραλήκαηα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο επίζεο θαη θάζε είδνπο δεκία πξνο ηξίηνπο πνπ ήζειε λα 
πξνθιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο. Γεληθά θάζε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, 
αιιά  είλαη  απαξαίηεηε  γηα  ηελ  πιήξε  θαη  έληερλε  εθηέιεζε  ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν. 

 

 
Άξζξν 13ν Παξαιαβή 
 
Ι. Αξκόδην όξγαλν 
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16 ) 
 
II. Πξόζθιεζε αλαδόρνπ 
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηε 
ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. (άξζξν 219 παξ.2  ηνπ 
Ν.4412/2016 ) 
 
III. Πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο 
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα πιηθά δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 
αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξαδνηέσλ πιηθψλ θαη ζπλεπψο 
αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. (άξζξν 219 παξ.3 ηνπ 
Ν.4412/2016) 
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, µε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
παξαδνηέσλ πιηθψλ, µε  έθπησζε  επί  ηεο  ζπκβαηηθήο  αμίαο,  ε  νπνία  ζα  πξέπεη  λα  είλαη 
αλάινγε  πξνο  ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. (άξζξν 219 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016 ) 
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 
νξηζηηθή   παξαιαβή   ησλ   παξαδνηέσλ   πιηθψλ   ηεο   ζχκβαζεο   θαη   λα   ζπληάμεη   ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα µε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. (άξζξν 219 
παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016 ) 
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IV. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο 
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν µε 
απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 
δηάζηεκα  κεγαιχηεξν  ησλ  30  εκεξψλ  απφ  ηελ  εκεξνκελία  ππνβνιήο  ηνπ  θαη  δελ  ιεθζεί 
ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 
απηνδίθαηα. (άξζξν 219 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 ) 
 
 Άξζξν 14ν  
 
Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηέο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηεο  ζπγγξαθήο  
 
 Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 
 
Άξζξν 2ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο  
 
Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 
 
Άξζξν 3 ν πκβαηηθά ζηνηρεία.  

               Μχθνλνο,15-04 -2019 
                    Ζ πληάμαζα 
 
                 
 
                
              Δπαγγειία Υαηδελάθε 
                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 
 
 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 
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Όπσο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 
 
Άξζξν 4 ν Απμνκεηώζεηο Πνζνηήησλ Πξνκήζεηαο  
 
εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ησλ 
εηδψλ πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα θαη ην αληίζηνηρν εγθεθξηκέλν πνζφ, εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ 
απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. Ζ πνζφηεηα φκσο 
πνπ ζα παξαιακβάλεηαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ. 
 
 Άξζξν  5ν Γηάξθεηα ζύκβαζεο  
 
Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο είλαη έμη (6) κήλεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 
 Άξζξν 6ν ηαζεξόηεηα ηηκώλ  
 
Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
Πεξηερόκελν ησλ Σηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
Οη ηηκέο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη άιιεο πιεξσκήο ή 
απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο. 
Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα αλσηέξσ ζε φιεο 
ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη. : 
Α) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν πνπ ε ππεξεζία 
νξίδεη, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξα απηψλ. 
Β) Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ κεηαθνξά ή 
απνζήθεπζε ηεο πξνκήζεηαο. 
Γ) Κάζε γεληθά δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, γηα ηελ νπνία ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ, δελ είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε πνπ λα 
αθνξά ηηο πνζφηεηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη. 

 

 
Άξζξν 7ν Σξόπνο θαη ρξόλνο  παξάδνζεο  
 
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζηνλ Γήκν ηκεκαηηθά. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαδίδνληαη ζηνλ Γήκν ηνπνζεηεκέλα ζηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Παξάηαζε πξνζεζκίαο παξέρεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κέζα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ρσξίο 
λα δηθαηνχηαη θακηάο απφ ην ιφγν απηφ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. Ζ ππεξεζία δχλαηαη ζε θάζε 
ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ άκεζε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 
Άξζξν 8 ν Πξνζσπηθό θαη Μεραληθόο Δμνπιηζκόο  
 
Ο  απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κεραληθφο εμνπιηζκφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν ζα εμεπξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  
Γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ απαηηείηαη ε δηάζεζε απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
έκπεηξνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  
Οη εθηειεζκέλεο εξγαζίεο ζα δνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν αλαιπηηθά ζε πίλαθα κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, θαη ην ελ ιφγσ έγγξαθν ζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
γηα ηελ παξαιαβή ηεο εξγαζίαο. 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκν, επαξθέο εξγαηνηερληθφ   πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εξγαζίαο.  
Όια ηα ζπλεξγεία κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, θαζ΄φιν ην δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπο ζα 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπο (π.ρ.κάζθεο, θξάλε, 
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γηιέθα θσζθνξίδνληα, γάληηα γπαιηά θιπ). Οη ηπρφλ ξπζκίζεηο ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλνληαη κε 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ηξνραία. 
ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο 
παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψλ θαη πνηληθψλ επζπλψλ θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 
είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε 
ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ 
εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. 
Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε θαηαβνιή 
απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο 
θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά θσηηζηηθά ζήκαηα θ.ι.π. φπνπ 
απαηηεζεί. 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά 
λφκν πξνβιεπφκελεο άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, θαζηζηάκελνο απνθιεηζηηθψο θαη νπζηαζηηθψο 
ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηψλ.  
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 

Άξζξν 9ν Πνηληθέο ξήηξεο  

 
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/16), 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα 
(άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16). Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. (άξζξν 207 
παξ.2 Ν.4412/16) 

 
Άξζξν 10ν Πιεξσκέο  
 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 
100% ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη  αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη 
πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.  
Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
 
Άξζξν 11ν Γεληθέο Απαηηήζεηο θαη Πξνδηαγξαθέο 
 
Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε αξηζκφ 28492/2009-ΦΔΚ 931 Β’/2009 θαη ηελ Τ.Α.  27934/14-ΦΔΚ 
2029 Β’/2014. 
Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο αθξηβείο ζέζεηο ηνπο, κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Γήκνπ.  
Οη αθφινπζνη φξνη γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε είλαη απαξάβαηνη. Ζ κε ζπκκφξθσζε έζησ θαη κε 
έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, ζα έρεη ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ ή ηελ 
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ: 

i. Γεληθφηεξα, ηα ππφ πξνκήζεηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηφζν ησλ λεπίσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ ηνπο.  

ii. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθά. 

iii. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κε επζχλε ηνπ θαη 

ρσξίο θακία επηβάξπλζε εξγαζίαο ή αληαιιαθηηθψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε 

θαθφ ρεηξηζκφ θαη ζε βαλδαιηζκφ. πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αληαιιαθηηθά κε ηελ εξγαζία γηα ηελ 
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απνθαηάζηαζε ηπρφλ πξνβιεκαηηθνχ πξντφληνο, κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε απηνχ, ψζηε ην 

πξντφλ λα επαλέιζεη ζε ζπλζήθεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

iv. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ αλάδνρνπ πξνκεζεπηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:  

 ε πξνκήζεηα ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ 

 ε κεηαθνξά ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ 

 Απνκάθξπλζε ησλ ππαξρφλησλ πιηθψλ θαη νξγάλσλ πξνο απφξξηςε ή 

αληηθαηάζηαζε. 

 νη θνξηψζεηο θαζψο θαη νη εθθφξησζεηο ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ 

 ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ππφ πξνκήζεηά εηδψλ  

 ε ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

 ε παξάδνζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα εγρεηξίδηνπ  νδεγηψλ ζπληήξεζεο  πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην πξφηππν 

ΔΝ 1176-1:2008, πνπ αθνξνχλ ηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο  

 Ζ πηζηνπνίεζε θαη ησλ ηξηψλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ(Άλσ Μεξάο, 

Μχισλ, Λάθθαο) 

v. Σα φξγαλα παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη θέξνπλ κφληκε πηλαθίδα ζήκαλζεο ζε ζέζε νξαηή 

απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, µε ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ, ηνλ θσδηθφ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ, ηνλ αξηζµφ 

θαη ηελ ρξνλνινγία ηνπ εθαξµνδφµελνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ. Ο εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζµέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη ε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε ζπληήξεζε. 

vi. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηιεγκέλσλ 

παηδηθψλ ραξψλ θαη  ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο πηζηνπνίεζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο. 

vii. ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο, πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 

 Ζ ππνβνιή ησλ ζρεδίσλ, κε δηαζηάζεηο, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ εμνπιηζκψλ θαη ησλ δαπέδσλ αζθάιεηαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 ηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα δάπεδα 

αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο δηακφξθσζεο. ηφρνο 

είλαη λα γίλεηαη νκαιή κεηάβαζε απφ ην ηειηθφ επίπεδν, ζην δάπεδν ηεο εθάζηνηε επηιεγκέλεο 

παηδηθήο ραξάο. Χο ηειηθφ επίπεδν λνείηαη ην επίπεδν ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 

εγθαηεζηεκέλν δάπεδν αζθαιείαο.   

 Σα δάπεδα αζθαιείαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ παηδηθψλ ραξψλ πάλσ 

απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ππφβαζε. 

 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαηηθφηεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ηεο αζθάιεηα 

ρξεζηψλ ηεο παηδηθήο ραξάο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάιιειε πάθησζε ησλ νξγάλσλ 

παηδηθήο ραξάο, Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο 

ραξάο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ θαη λα είλαη βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ ππφ πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ηνπ εθάζηνπ νξγάλνπ ζηνλ ρψξν ηεο 

εθάζηνηε παηδηθήο ραξάο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

Άξζξν 12ν  γεληθέο δηαηάμεηο 
 
ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο ν 
αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθψο θαη πνηληθψο επζπλψλ θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη 
αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ 
εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο 
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. 
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Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε θαηαβνιή 
απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ 
πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή  θαη 
αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θιπ. 
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη 
πεδψλ ζέζε θαη επηζεκάλεη απηήλ κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θ.ι.π. 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 

 
 

 

 

               Μχθνλνο 15-04-2019 
                    Ζ πληάμαζα 
 
                 
 
                
              Δπαγγειία Υαηδελάθε 
                Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο,17-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 
 
 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Π.Δ 

 





 

Σελίδα 129 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗ – πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο  

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ € 

Α. Πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο 

1 Πηλαθίδα εηζφδνπ ηεκ 3,00   

2 Πφξηα εηζφδνπ ηεκ 3,00   

3 
Ξχιηλε π 

εξίθξαμε  
Σξ.κ. 

152   

4 Κάδνο πνιπεζηεξηθφο  Σεκ 6,00   

5 
Κάδνο απνξξηκκάησλ 
δηπιφο  

ηεκ 
9,00   

6 
Πξνζηαηεπηηθά θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ  

ηεκ 
13,00   

7 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Α  ηεκ 1,00   

8 
Μχινο κε κεηαιιηθά 
θαζίζκαηα  

ηεκ 
1,00   

9 Σδηπάθη ειαηεξίσλ  ηεκ 2,00   

10 
Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ 
ειαηεξίνπ  

ηεκ 
2,00   

11 
Ξχιηλε θνχληα 4 ζέζεσλ 
κηθηή  

ηεκ 
2,00   

12 
χλζεην φξγαλν 
πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ Β  

ηεκ 
1,00   

13 χλζεην φξγαλν ηχπνπ Γ ηεκ 1,00   

14 Καζηξάθη δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00   

15 Πάλει δξαζηεξηνηήησλ  ηεκ 1,00   

16 Ξχιηλε ηξακπάια 4 ζέζεσλ   ηεκ 1,00   

17 χλζεηε αλαξξίρεζε  ηεκ 1,00   

18 Παγθάθη ηζηκεληέλην  ηεκ 15,00   

19 Βξχζε κεηαιιηθή  ηεκ 3,00   

20 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
λεπίσλ  

ηεκ 
1,00   

21 
Κνχληα 2 ζέζεσλ αινπκηλίνπ 
παίδσλ  

ηεκ 
1,00   

22 
Πξνκήζεηα δαπέδσλ 
αζθαιείαο 80 mm κε θχιιν 
epdm 

κ2 
1097   

Β. Δξγαζίεο 
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23 Γεληθέο εξγαζίεο   
θαη' 
απνθνπήλ 1,00   

24 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 
θαη' 
απνθνπήλ 2,00   

25 
Πηζηνπνίεζε παηδηθήο 
ραξάο  

Καη 
απνθνπελ  3,00   

    χλνιν Α:  

    Φ.Π.Α 24%  

    χλνιν B:  

    Φ.Π.Α 24%  

   
 

Δπηκέξνπο 
χλνιν :  

 

 

 

 

 

Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξαπάλσ δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη 
αλεπηθχιαθηα. 

 

 

 

 

…………/……./ 20… 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

(Τπνγξαθή θαη θξαγίδα Πξνκεζεπηή) 

 

 

 

 




