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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997875116 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1 100.909.00335 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 117 43 

Χώρα2 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS3 EL307 

Τηλέφωνο 213.2073734 - 213.1601691- 213.1601664 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) dtexnikon.pn@patt.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες4 ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΕΟΓΕΝΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.patt.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5  
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 6   η Περιφέρεια Αττικής «μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή» και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ) 7 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης 9 10 11 δεν προβλέπεται. 

                                                             
1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
6 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

8 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

9 Συμπληρώνεται μόνο αν εμπίπτει στην από κοινού διαδικασία σύναψης σύμβασης με την έννοια των άρθρων  42 – 43  του ν. 
4412/2016 

10 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 12  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.13 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 
 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.patt.gov.gr (στην διαδρομή 

Ενημέρωση – Διαγωνισμοί – Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) ή στο e-mail 
dtexnikon.pn@patt.gov.gr  ή  στο τηλ. +030 213-2073 734, κα. Ειρ. Κλεογένη. 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. 
Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή 
στην διεύθυνση (URL) :  www.promitheus.gov.gr.     

 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης14 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής μέσω των «ΙΔΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9729.07.012 σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής 15  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 268583/31-03-2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ010302344 2022-03-31, ΑΔΑ 60Ν07Λ7-Ζ56) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1716 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Αττικής.16 17 18  
 

                                                                                                                                                                                                          
11 Συμπληρώνεται η ΕΚΑΑ/ΚΑΑ. Για την έννοια της ΚΑΑ/ ΕΚΑΑ πρβλ άρθρο 2 παρ. 1 περ.  17 και 18 ν. 4412/2016. Πρβλ και 

άρθρα 40 - 43 ν. 4412/2016 
12 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
13 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
14 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 

53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
15 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
16  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, 

οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη 
δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη 
πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 
ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου 
απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4» 

17 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
18 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισμού, δαπέδων και λοιπών υλικών καθώς και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για τη 
δημιουργία/αναβάθμιση παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά και συγκεκριμένα: 

 στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη : έκταση 740 τμ στον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκειου 
Θεάτρου 

 στον Δήμο Πειραιά : έκταση 718 τμ στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας Γεωργίου Γεννηματά. 
 στον Δήμο Κορυδαλλού: έκταση 550 τμ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου 
 στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας : έκταση 480 τμ στην Ακτή Κράκαρη στην περιοχή των 

Λιπασμάτων, και 
 στον Δήμο Περάματος : έκταση 466 τμ στο νότιο τμήμα της πλατείας Ποντίων 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) και συμπληρωματικού CPV 45000000-7 
(Κατασκευαστικές εργασίες).19      

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα20 καθώς τα προμηθευόμενα είδη και οι προτεινόμενες 
εργασίες νοούνται ως αδιαίρετο σύνολο και υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως 
περιγράφονται στα έγγραφα της Σύμβασης.   

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών και εργασιών, όπως παρουσιάζονται 
στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.209.663,15 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.499.982,31)  ΦΠΑ 290.319,16 € 

Στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης21 22 23 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Μέρος Α: Τεχνική Περιγραφή και Μέρος Β: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 24 
της προσφερόμενης τιμής.  

Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για την ανάθεση της σύμβασης.25 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως26: 

                                                             
19 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
20 Άρθρο 59 ν.4412/2016 
21 Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και 

δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1, περ.α, του 
ν.4412/2016, καθώς και Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».  

22 Άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
23 Και οι εν λόγω παρατάσεις αποτελούν μορφή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά 
24 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  
25 Άρθρο 34 ν.4412/2016.  
26 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
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 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 324-337 

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

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

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» 27, της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 
(Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς»28.  

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

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

                                                             
27 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

28  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

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

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

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

 την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).  

 την με αρ. πρωτ. 268583/31-03-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010302344 2022-03-31, ΑΔΑ 60Ν07Λ7-Ζ56) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

 τις Αποφάσεις των ενδιαφερόμενων Δήμων με τις οποίες εγκρίθηκε η μελέτη που συνοδεύει την 
παρούσα Διακήρυξη: 
o την υπ’ αριθμ. 109/27-04-2021 (ΑΔΑ:6ΑΑ1ΩΚΑ-ΟΚ4) Απόφαση του Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, 
o την υπ’ αριθμ. 85/21-04-2021 (ΑΔΑ:6ΔΗΧΩΞΥ-413) Απόφαση του Δ. Πειραιά, 
o την υπ’ αριθμ. 99/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ49ΛΩΛΩ-Ε3Σ) Απόφαση του Δ. Κορυδαλλού 
o την υπ’ αριθμ. 253/22-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΤΝΦΩΕΣ-9ΝΚ) Απόφαση του Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
o την υπ’ αριθμ. 45/14-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΗ5ΠΩΞΔ-ΑΣΡ) Απόφαση του Δ. Περάματος 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/11/2022 και ώρα 14:0029 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  
 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης30  

Προκήρυξη31 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/09/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 32 
 
Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 33 

Η προκήρυξη34 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 173551 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 35 36 37 σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη προς δημοσίευση στην εφημερίδα «Κοινωνική» και στην 
εφημερίδα «Η φωνή των Πειραιωτών» στις 03/10/2022 προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 
3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

                                                             
29 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου. 

30 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

31 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

32 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

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

34 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

35 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

36 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 
του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

37  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.38 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.patt.gov.gr στην διαδρομή : ►Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί ►Δημοπρατήσεις 
Τεχνικών Έργων.  
 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Προμηθευτή (σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016) και καταβάλλεται με την υποβολή του 1ου Λογαριασμού.38 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,39  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των διαγωνιζόμενων ώστε να έχουν ιδία αντίληψη των δυσκολιών του 
έργου και να υποβάλουν με ασφάλεια την προσφορά τους, θα οργανωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
ενημέρωση επί τόπου του έργου δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με σχετική 
επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας άρθρου 1.1. έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την επίσκεψη-
ενημέρωση, με δήλωση ενδιαφέροντος και αναφορά εκπροσώπου που θα λάβει μέρος. Για την συμμετοχή 
στην παραπάνω διαδικασία θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής η οποία θα υποβληθεί ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε 
περίπτωση που ο συμμετέχων στηρίζεται στις ικανότητες άλλου φορέα, τότε πρέπει και ο άλλος φορέας να 
λάβει γνώση των συνθηκών του έργου όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και να λάβει την σχετική 
βεβαίωση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,40  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 537592-2022-EL Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC011349186), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

5. εγκεκριμένα σχέδια παιδικών χαρών 41 

6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) 42 43 44 45 46 47 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 

                                                             
40 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης 
του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων 
από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν 
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις 
οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

41 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 

42 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

43 Άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 1  του ν. 4412/2016. 
44  Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της 

σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. 
45 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. 
46 Συμπληρώνονται οι απαιτήσεις από την Α.Α. 
47 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα μέσα επικοινωνίας 

πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 
τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους 
για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρμογή του 
πέμπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου». 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής48.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»49) και στο 
ΚΗΜΔΗΣ 50. 
 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.51 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής52 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 
τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 53.  

                                                             
48 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
49  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

50 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

51 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

52  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
53 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή. 54 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 55 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 56 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)57, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού58. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης59.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

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

                                                             
54 Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92 
55 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
56 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016  
57 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
58 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

59 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση 
που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ60, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 761 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.62 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με 
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης63 

2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.64 

                                                             
60 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
61 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
62 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

63   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

64   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής65 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής66 ποσού είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (24.193,26).67 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 04/06/2023 άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201668. 
 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί69, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού70  

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

                                                             
65 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
66 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016). 

67 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 

68 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
69  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
70 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
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2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη71 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

                                                             
71 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

-  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

-  στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
 
2.2.3.3.  Διαγράφεται   
 
2.2.3.4. Αποκλείεται72 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις73:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201674, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

                                                             
72 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

73 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

74 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 
τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,75  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και 
άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.76 
 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  
σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/200577, όπως 

                                                             
75 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
76 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
77 Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες 

εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 
φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του 
μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
εφαρμόΖει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, 
απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας 
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ισχύει78 Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που 
υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 
firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες 
ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων 
και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..79 
 
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία80, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση 81. 
 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201682. 
 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

 

                                                                                                                                                                                                          
Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς 
Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.» 

78 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο 
αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

79   Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
80  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C 387/19 
81 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
82 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
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Κριτήρια Επιλογής83  
 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας84  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016.  

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο ΜΕΕΠ.85    

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 86  

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 87  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

α) Ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με Φ.Π.Α. για τις τρείς 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021) κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

β) Να είναι συνεχώς κερδοφόροι για εκάστη εκ των τριών τελευταίων (3) δημοσιευμένων οικονομικών 
χρήσεων για τα έτη 2019,2020,2021. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη 
ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται από έκαστο των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Σε 
περίπτωση δε ατομικής επιχείρησης μέλος ένωσης, προσκομίζονται τα έντυπα Ε3 των αντίστοιχων ετών.  

γ) Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη παρούσα διαδικασία, πρέπει να αποδεικνύουν πως 
έχουν ικανοποιητική χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία και θα τεκμαίρεται από βεβαίωση πιστοληπτικής 

                                                             
83 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

84 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
85 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
86  Αναφέροντας λ.χ. ότι «η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 

μέλη της ένωσης».   
87 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 
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ικανότητας από αναγνωρισμένη τράπεζα. Στην προσκομιζόμενη βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται πως οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους, έχουν τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, για ποσό τουλάχιστον ίσο με το 60% της υπό δημοπράτηση υπηρεσίας 
με το ΦΠΑ. Το προαναφερθέν ποσό θα διατίθεται αποκλειστικά επί ποινή αποκλεισμού για χρηματοδοτήσεις 
κεφαλαίου κίνησης (Κ/Κ) και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει όρια εγγυοδοσίας του χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος. 

δ) Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη παρούσα διαδικασία, πρέπει να αποδεικνύουν πως κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους έχουν ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης  με ανώτατο όριο 
ευθύνης τουλάχιστον ίσο με 1.500.000,00 €.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 88  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019, 2020, 2021),89 να έχουν εκτελέσει αθροιστικά συμβάσεις 
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (ήτοι, προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών και 
εν γένει διαμόρφωσης παιδικών χαρών), δαπάνης ίσης με το 20% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
από τον μεμονωμένο οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τουλάχιστον 
από ένα μέλος της ένωσης. 
β) να διαθέτουν ομάδα έργου που θα απαρτίζεται από απαιτούμενο επιστημονικό - τεχνικό 
προσωπικό, όπου και τα προσκομιζόμενα ονόματα θα εμφανίζονται είτε σε πρόσφατη μισθολογική 
κατάσταση ή θα αποτελούν στελέχη του ΜΕΕΠ του συμμετέχοντα και θα περιλαμβάνονται: 
Ένας (1) τουλάχιστον Διπλωματούχος σε σχετικό αντικείμενο (Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας) 
Ε.Μ.Π., ή άλλης ισότιμης σχολής, ως Προϊστάμενος Εργοταξίου και υπεύθυνος για τον έλεγχο 
ποιότητας, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη. Ένας (1) τουλάχιστον Διπλωματούχος ή 
απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σε σχετικό αντικείμενο Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ως Αντικαταστάτης 
Προϊσταμένου Εργοταξίου, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 5 έτη. Ένας (1) τουλάχιστον 
Πτυχιούχος ή απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σε σχετικό αντικείμενο Δασολόγος ή Γεωπόνος ως Υπεύθυνος 
Φυτεύσεων και Συντήρησης Πρασίνου, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 5 έτη. 
γ) να διαθέτουν τουλάχιστον (3) τρία άτομα προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο κατάλληλα σε 
εργασίες καθ’ ύψος, καθώς και (3) τρία άτομα προσωπικό επιμορφωμένα στην τοποθέτηση και 
συντήρηση δαπέδων ασφαλείας και οργάνων παιδικών χαρών, σύμφωνα με την σειρά προτύπων ΕΝ 
1176. 
δ) Λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών της παρούσας προμήθειας και κατά συνέπεια των ειδικών 
συνθηκών που διαμορφώνονται, (κίνδυνος κατά την διεξαγωγή των εργασιών καθαιρέσεων, 
αποξηλώσεων, εκσκαφών, χλοοκοπών, απομάκρυνση φερτών υλικών) απαιτείται οι υποψήφιοι να 
προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με ημερομηνία 
έκδοσης τουλάχιστον (3) τρεις μήνες πριν την δημοσίευση της παρούσας διαδικασίας στο ΚΗΜΔΗΣ, 
περί επιμόρφωσης τουλάχιστον (3) τριών ατόμων από το προσωπικό τους, με θέμα επείγουσες 
καταστάσεις, οι οποίες και δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας. 
ε) να διαθέτουν ισχύουσα άδεια εντομοκτονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω της 
ιδιαιτερότητας της συντήρησης του πρασίνου και της εφαρμογής μέτρων φυτοπροστασίας εντός 
κατοικημένων περιοχών. 
στ) να διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά και μηχανικά μέσα και εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
προμήθειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτείται ένας τροχοφόρος εκσκαφέας, ένας τροχοφόρος φορτωτής τύπου 

                                                             
88 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
89 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία.    
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Bobcat, ένας εκσκαφέας- φορτωτής τύπου JCB, δύο βαρέλες (μπετονιέρες), ένα φορτηγό που να φέρει 
πιστοποιημένο ανυψωτικό μηχάνημα και πέντε φορτηγά. 
ζ) Ελάχιστη προϋπόθεση για την ανάθεση της παρούσας υπηρεσίας αποτελεί η προσκόμιση 
αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) των τριών τελευταίων ετών ή των ετήσιων πινάκων 
προσωπικού του ΕΡΓΑΝΗ, όπου θα τεκμηριώνεται πως το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
κατά τα τελευταία τρία έτη ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 άτομα. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις του άρθρου 2.2.6 θα πρέπει να 
ικανοποιούνται αυτοτελώς και σε καμιά περίπτωση αθροιστικά, από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της 
ένωσης. 
 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης90  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες 
και ειδικότερα να διαθέτουν:  91 92  

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικών χαρών, την προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, την συλλογή μεταφορά και επεξεργασία προϊόντων ΑΕΚΚ , 
καθώς και την προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού, 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο, με 
πεδίο εφαρμογής την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικών χαρών, την 
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, την συλλογή μεταφορά και επεξεργασία 
προϊόντων ΑΕΚΚ , καθώς και την προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού, 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 Συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας ή 
ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων 
παιδικών χαρών, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, την συλλογή μεταφορά 
και επεξεργασία προϊόντων ΑΕΚΚ , καθώς και την προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού,  

 Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ή ισοδύναμο, με πεδίο 
εφαρμογής την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικών χαρών, την 

                                                             
90 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την 

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.  
91 Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 

ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται 
στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να 
πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

92 Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται 
στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να 
πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  
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προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, την συλλογή μεταφορά και επεξεργασία 
προϊόντων ΑΕΚΚ , καθώς και την προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού. και 

 Πιστοποιητικό ISO 50001:2011 Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας ή ισοδύναμο, με πεδίο 
εφαρμογής την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικών χαρών, την 
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, την συλλογή μεταφορά και επεξεργασία 
προϊόντων ΑΕΚΚ , καθώς και την προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού. 

 Πιστοποιητικό ISO 22301:2019 Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) ή 
ισοδύναμο, για την επιχειρησιακή συνέχεια, με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικών χαρών, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
άρδευσης, την συλλογή μεταφορά και επεξεργασία προϊόντων ΑΕΚΚ , καθώς και την προμήθεια και 
φύτευση φυτικού υλικού. 

 Πιστοποιητικό ISO 37001:2017 Συστημάτων Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας ή 
ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικών 
χαρών, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, την συλλογή μεταφορά και 
επεξεργασία προϊόντων ΑΕΚΚ, καθώς και την προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού.  

 Πιστοποιητικό ISO 41001:2018 Συστημάτων Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ή ισοδύναμο, με πεδίο 
εφαρμογής την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων παιδικών χαρών, την 
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, την συλλογή μεταφορά και επεξεργασία 
προϊόντων ΑΕΚΚ , καθώς και την προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού.  

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας. 

Τα παραπάνω πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οφείλουν να πληρούνται από έκαστο ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα καθώς και από τυχόν τρίτους φορείς που παρέχουν στήριξη στους συμμετέχοντες. Σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, αρκεί να πληρούνται από ένα εκ των μελών εξ΄ ολοκλήρου. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων93 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς94. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες95 96 

                                                             
93 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
94 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  
95 Άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
96   Για την έννοια του «τρίτου» οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών πρβλ ενδεικτικά 

αποφάσεις ΑΕΠΠ 886/2020, 488/2020 253/2017, 247/2017, ΣτΕ (ΕΑ) 107/2018, ΜΔΕφΑθ, Α΄ διακοπών 236/2019, ΜΔΕφΑθ, 
ΙΒ΄ 57/2019. 
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

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

 Η εκτέλεση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την διαμόρφωση των χώρων των παιδικών χαρών και 
την εγκατάσταση του εξοπλισμού γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή97. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί 
εκ νέου. 
 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας98. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3. 
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση99. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας100.  

                                                             
97 Δυνατότητα της A.A. σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 

καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, 
από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται. 

98 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

99 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
100 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή101.  
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ102 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 
2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.103  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, 
εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.104 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.105 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής106. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,107 την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

                                                             
101 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
102 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

103 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

104 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
105 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
106 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
107 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
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παρούσης108 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 
του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα 
με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 
θετικής απάντησης109. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του110. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα111  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν112. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
                                                             
108 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
109 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
110  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
111 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

112 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4113 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή 
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις 
ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
                                                             
113  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού114. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών115, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε 
ανώνυμη εταιρεία116,117 (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας 
ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή 
άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

-  Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

-  Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

-  Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν 
σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α)  εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i)  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii)  Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

                                                             
114  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
115 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
116  Για τις αλλοδαπές ανώνυμες  εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 

2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αρ Ν26/1) 

117   Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής) 
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iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i)  βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 
της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, 
όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

Προς το σκοπό αυτό ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, θα 
πρέπει να προσκομίσει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, 
κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 
3310/2005, όπως ισχύει. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.118 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο ΜΕΕΠ ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία 
του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 
επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

                                                             
118 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν119 :  

 Για τις περιπτώσεις (α) και (β), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τους τρεις τελευταίους δημοσιευμένους 
ισολογισμούς, συνοδευόμενους από βεβαίωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, απ’ όπου και θα προκύπτουν τα 
δηλούμενα της διακήρυξης στοιχεία.  

 Για την περίπτωση (γ). ο οικονομικός φορέας προσκομίζει βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας που 
επιβεβαιώνει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου άρθρου.  

 Για την περίπτωση (δ), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο  γενικής 
αστικής ευθύνης  με ανώτατο όριο ευθύνης τουλάχιστον ίσο με 1.500.000,00 €. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο.120 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:121 

 Για την περίπτωση (α), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 
συνοδευόμενα από συμβάσεις που έχει εκτελέσει σε δημόσιους φορείς ο ίδιος. 

 Για την περίπτωση (β), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει αποδεικτικά τίτλου σπουδών των 
προτεινόμενων επιστημόνων συνοδευόμενα από αναλυτική περιοδική δήλωση όπου θα τεκμαίρεται πως 
ανήκουν στο δυναμικό του συμμετέχοντα.  

 Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά του 
προσωπικού, συνοδευόμενα από αναλυτική περιοδική δήλωση όπου θα τεκμαίρεται πως ανήκουν 
στο δυναμικό του συμμετέχοντα.  

 Για την περίπτωση (ε), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τη σχετική άδεια εντομοκτονίας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 Για την περίπτωση (στ), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τις σχετικές άδειες των οχημάτων 
συνοδευόμενες από πίνακα που αναφέρει αναλυτικά τα μηχανήματα. 

 Για την περίπτωση (ζ), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει  αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) 
των τριών τελευταίων ετών ή των ετήσιων πινάκων προσωπικού του ΕΡΓΑΝΗ, όπου θα 
τεκμηριώνεται πως το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό κατά τα τελευταία τρία έτη 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 άτομα.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά 
της παραγράφου 2.2.7.122 

                                                             
119 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

120 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

121 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

122 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ123, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης124, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 
οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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

                                                             
123    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 
στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
124  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους125 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για 
την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση 
της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους 
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

                                                             
125 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11.  Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης126  

Κριτήριο ανάθεσης127 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:βάσει 
τιμής.128  
 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 129 Δεν εφαρμόζεται 
 
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 130 Δεν εφαρμόζεται 
 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και II της 
Διακήρυξης, (Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδαγραφές – Αναλυτικό Τιμολόγιο) για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές131  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής132. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.133 
                                                             
126 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
127 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

128  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. 
129 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
130 Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
131 Άρθρο 57 του ν. 4412/216. 
132 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
133 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 
(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.134 
 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  
εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών 
(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται 
ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να 

                                                             
134 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
στοιχείων σε αυτόν135.   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι  Οικονομικούς Φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα την τεχνική και οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.3 και 2.4.4. της 
διακήρυξης. 
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27136 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 137 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ138 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 139 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

                                                             
135 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
136   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

137 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

138 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

139 Άρθρο 13 παρ. 1.3.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999140,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο141.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως 
άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού142 τα ακόλουθα στοιχεία:  
                                                             
140 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
141   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης,  

γ)  τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, του άρθρου 2.2.7. 

δ)  το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου, του εξοπλισµού 
που προτίθεται να τοποθετήσουν στις παιδικές χαρές, µε τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του 
ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλου ισοδύναμου. 

ε) Υ.Δ. ότι σε περίπτωση που οι αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης, αποδεκτές αποκλίσεις  
οδηγούν σε αύξηση του χώρου ασφαλείας σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, καθώς 
και σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση 
του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στη μελέτη, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη 
αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, και την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του 
προσφερόμενου ελαστικού δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις 
απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς την 
Περιφέρεια.  

στ) τη βεβαίωση συμμετοχής στη διαδικασία επί τόπου ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας (Τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών 
Προδιαγραφών), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα143 144.  

Βάσει των ανωτέρω, ο (υπό) φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, με ποινή 
αποκλεισμού, τα στοιχεία του κάτωθι Πίνακα, υπογεγραμμένα από τον/τους εκπροσώπους των οικονομικών 
φορέων.  

 
 

                                                                                                                                                                                                          
142 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
143 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
144 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικής Προσφοράς 

α/α Περιγραφή 

1. Εταιρική παρουσίαση του διαγωνιζομένου Οικονομικού Φορέα (company profile) που θα 
συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ποιότητας που κατέχει και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
παρόμοιων συμβάσεων προμήθειας και εγκατάστασης που έχει ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας πενταετίας.  

2. Prospectus, κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών 
προδιαγραφών του εξοπλισμού παιδικής χαράς, του προτεινόμενου τρόπου στερέωσής τους 
και εν γένει όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της προμήθειας 
εκ των οποίων θα πιστοποιείται ότι πληρούνται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.  
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής, 
τα ανωτέρω θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον κατασκευαστή. 

3. Εγγύηση δύο (2) ετών για τα υπό προμήθεια προϊόντα και εργασίες (εξοπλισμός παιδικής 
χαράς και δάπεδα) και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών υλικών. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση: 
- για την αποδοχή τεχνικών προδιαγραφών (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα  στην 

παρ. 4.6 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος ΙΙ - Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) 
- ότι έλαβε γνώση των συνθηκών υλοποίησης του έργου 
-  για την έκδοση (εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος) πιστοποιητικού – βεβαίωσης καταλληλότητας 
-     για την τήρηση (εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος) των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Παράρτημα ΙΙ. 
- για την δυνατότητα (εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος) εξασφάλισης πλήρους τεχνικής 

υποστήριξης και διαθεσιμότητας υλικών -  ανταλλακτικών για ένα δεκαπένταμηνο από την 
παραλαβή της προμήθειας 

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας με αναλυτική περιγραφή των επί μέρους φάσεων 

6. Δήλωση αποδοχής υπεργολάβων και του τμήματος της σύμβασης που ο οικονομικός φορέας 
έχει την πρόθεση να υλοποιήσει με υπεργολάβους (επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση 
υπεργολαβίας, υπεύθυνος έναντι του Φορέα παραμένει καθ’ ολοκληρία ο Ανάδοχος). 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν.145 
 

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

Η Οικονομική Προσφορά146 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω:  

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή των προς προμήθεια αγαθών ή εργασιών δίνεται  σε ευρώ.147 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική  προσφορά” την οικονομική προσφορά του 
(σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που υπάρχει στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης), 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, σε μορφή pdf. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο 

                                                             
145 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
146 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016  
147 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
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ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος .....,.που επισυνάπτεται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

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

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

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

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

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών148   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών149 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
                                                             
148 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 
149 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,150  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

                                                             
150 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών151 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης152, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 08/11/2022 και ώρα 10.00 πμ  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της153, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι 
ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα154. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                             
151 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
152 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 
153 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

154 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους155. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών156. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής 
ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 
Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ 
μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. 157 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται 
ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 158   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων159 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.160 
 
                                                             
155 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
156 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
157 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 

αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα 
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

158 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
159 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
160 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου161 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.5162.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 
και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

                                                             
161 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
162 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του163.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας.  
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης164  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της 
παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά 
οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 
4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι 
προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής165. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.166 
 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 
α)  κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  
β)  παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

                                                             
163 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
164 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
165  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
166 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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γ)  ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ)  ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 167. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του168 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α)  δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β)  δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

                                                             
167 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
168 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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(γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης169 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59170. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α)  Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β)  Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ)  Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

                                                             
169 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
170 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας 
αρχής . 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου171. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου 
έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.172 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.173 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως 
την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 
την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

                                                             
171 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι 

το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία 
μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά 
συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης,  το 
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  

172 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
173 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.174 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και 
η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

 

 

                                                             
174 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των 
48.386,53 ευρώ. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής).  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
 

4.1.2.   Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 60.483,16 ευρώ. Η 
επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας175. 

                                                             
175 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.176. 

 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης177.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
                                                             
176 Άρθρο 130 ν.4412/2016 
177      Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας178. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 

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

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

4.4.4. Δεν προβλέπεται. 179 
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της180 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/181 182 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας183, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

                                                             
178 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
179 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση 
προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης 
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή 
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.  

180  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
181 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών 
που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 

182 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

183      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
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της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)184. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης185  

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

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

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

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 

 

 

                                                             
184      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
185 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής186  

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

α) Το 100% του εκάστοτε παραδοτέου (υλικά ή εργασίες) εφόσον αυτά έχουν παραληφθεί οριστικά από 
την Υπηρεσία. 

β) Σε περίπτωση που θα ζητηθεί από τον Ανάδοχο προκαταβολή, με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής 
μέχρι ποσοστού 40 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον 
συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής 
της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που 
θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες187 
το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής188. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016189, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 190 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016191 

                                                             
186     Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 

του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων.  

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

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

189 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
190 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
191 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)192 . 

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος193 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν. 4412/2016194 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα οριστεί  με τη σχετική πρόσκληση 
και ανάλογα με τις περιστάσεις από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Η τασσόμενη προθεσμία 
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

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

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

                                                             
192 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

193 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 
 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο195 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

                                                             
195 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων196   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
 
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016197. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 
της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

                                                             
196 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

197 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο γενικός χρόνος παράδοσης – εγκατάστασης – πλήρους λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών και 
εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης198. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης 
παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 

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

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

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

6.2.1. H παραλαβή των υλικών/εργασιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16199 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

                                                             
198      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
199 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους και ανάλογα με το είδος του προμηθευόμενου υλικού ή 
εργασίας:  

Α) μακροσκοπικός έλεγχος 

Β) έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας 

Γ) χημική ή μηχανική εξέταση 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών/εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: .... 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης των χώρων των παιδικών χαρών διενεργείται 
μακροσκοπικός έλεγχος καθώς και χημικός/μηχανικός έλεγχος όπου απαιτείται και συντάσσεται 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τις εκτελεσμένες εργασίες. 

Με την παραλαβή και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού 
διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος καθώς και έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας και συντάσσεται 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τα παραπάνω. 

Με την παραλαβή και τοποθέτηση των Η/Μ εγκταστάσεων και φωτιστικών των παιδικών χαρών 
διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος καθώς και έλεγχος πιστοποιητικών ποιότητας και συντάσσεται 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τα παραπάνω 

Με την παραλαβή και τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας των παιδικών χαρών καθώς και κάθε 
επίστρωσης δαπέδου σε τελική μορφή διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος καθώς και έλεγχος 
πιστοποιητικών ποιότητας και συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

Με την παραλαβή και τοποθέτηση φυτών και αρδευτικού δικτύου διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος 
και συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
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τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή 
η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.200 
 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου 
στο εξωτερικό 

Δεν απαιτείται. 
 
6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν απαιτείται. 
 
6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας201  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα 
διακήρυξη, εγγυήσεις για τα προσφερόμενα είδη. 

Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
συνόλου των παιδικών χαρών. Η εγγυημένη λειτουργία του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαπέντε 
(15) μήνες..  

Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
                                                             
200 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
201 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή202 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής 
ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 
της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής203  

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό 
διάστημα, που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. 
 
6.7.1 ............................... 
 
6.7.2 ……………………. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 

                                                             
202 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016 
203 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Περιγραφή  
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισμού, δαπέδων και λοιπών υλικών για τη δημιουργία/αναβάθμιση παιδικών χαρών εντός των 
γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με στόχο την εξασφάλιση υποδειγματικών χώρων 
παιχνιδιού που θα προωθούν τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι, χωρίς αποκλεισμούς. 

Το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι χωρίς να υπάρχει διάκριση ή ειδική μεταχείριση μεταξύ των παιδιών, 
ανεξαρτήτως των ικανοτήτων τους ή άλλων διαφοροποιητικών στοιχείων είναι πλέον διεθνώς νομοθετημένο 
ενώ πιο πρόσφατα, το 2013, η αρμόδια επιτροπή σύνταξης των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τις 
εγκαταστάσεις και τους εξοπλισμούς παιδικών χαρών, εξέδωσε τεχνικές οδηγίες για τους Εξοπλισμούς 
Παιδικής Χαράς Προσβάσιμους από όλα τα παιδιά (CEN/TR 16467), ως υποστηρικτικό κείμενο του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. 

Τα παιδιά με αναπηρίες είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να μην περιορίζονται σε χώρους και εξοπλισμούς 
παιδικής χαράς αποκλειστικής χρήσης ΑμεΑ. Στο γενικότερο πλαίσιο μιας παιδικής χαράς «για όλους», τα 
παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα, αλλά και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, 
τα αδέρφια τους ή τους φίλους τους. Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση και τη συνύπαρξη ευνοείται η 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, ενώ ενισχύεται ο μεταξύ τους αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός της εγγενούς 
αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, της μη διάκρισης, της διαφοράς, της αποδοχής των ατόμων με 
αναπηρίες ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας, της ισότητας των ευκαιριών· 
στοιχεία που αποτελούν μερικές από τις γενικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

Έτσι, τα παιδιά με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να περιηγηθούν στο χώρο αλλά και να χρησιμοποιήσουν τους εξοπλισμούς με ή χωρίς το 
αμαξίδιο τους και πάντοτε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων, επιλέχτηκαν από τους Δήμους που βρίσκονται στα γεωγραφικά 
όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, πέντε περιοχές που κρίθηκαν από τους ίδιους τους Δήμους 
κατάλληλες για την δημιουργία μιας παιδικής χαράς, όπου τα περισσότερα όργανα θα είναι κατάλληλα και 
φιλικά για χρήση από ΑΜΕΑ, θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια, και η γενικότερη 
διαμόρφωσή της θα διευκολύνει τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και τους συνοδούς αυτών: 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: 
 
 
 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 
 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
1.209.663,15 € [ χωρίς Φ.Π.Α. ] 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ [ΚΑΕ 9729.07.012] 
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 Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη : έκταση 740 τμ στον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκειου 
Θεάτρου 

 Δήμος Πειραιά : έκταση 718 τμ στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας Γεωργίου Γεννηματά. 
 Δήμος Κορυδαλλού: έκταση 550 τμ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου 
 Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας : έκταση 480 τμ στην Ακτή Κράκαρη στην περιοχή των 

Λιπασμάτων 
 Δήμος Περάματος : έκταση 466 τμ στο νότιο τμήμα της πλατείας Ποντίων 

Αναφορικά με την οργάνωση των παιδικών χαρών, η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και 
τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές 
καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931) καθώς και τις Οδηγίες 
Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την 
προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. 

Η μελέτη στοχεύει, επίσης, στην προαγωγή της εξελικτικής διαδικασίας του παιδιού στην κοινωνική, νοητική, 
κινητική, δημιουργική και συναισθηματική διάσταση, κάτι το οποίο σημαίνει την απόκτηση μιας 
συμπεριφοράς βασιζόμενης στην ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης, του αυθορμητισμού και της 
κινητικότητας. Ειδικότερα, όσον αφορά το παιχνίδι, καθώς αποτελεί την κύρια δραστηριότητα και δικαίωμα 
όλων των παιδιών και σχετίζεται άμεσα με τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη 
διασκέδαση, ο χώρος παιχνιδιού οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη των κινητικών, πνευματικών και 
ψυχαγωγικών αναγκών των χρηστών στους οποίους απευθύνεται, μέσα από μια ποικιλία και αρμονική 
εναλλαγή λειτουργιών σε μια ισορροπημένη σχέση και αλληλουχία μεταξύ τους.. 

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του εξοπλισμού των παιδικών χαρών έγινε με τρόπο που:  
• να είναι προσβάσιμος στο σύνολό του. Να είναι πολύ-λειτουργικός, να επιτρέπει το παιχνίδι σε όλες τις 

πλευρές, να διαθέτει στοιχεία που προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες για παιχνίδι και όπου είναι εφικτό να 
διαθέτει ειδικά στοιχεία που εξυπηρετούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

• να προσφέρει ευκαιρίες παιχνιδιού σε τρία επίπεδα: δραστηριότητες προσβάσιμες από το επίπεδο του 
εδάφους, δραστηριότητες σε ανυψωμένα επίπεδα και δραστηριότητες σε πολλαπλά επίπεδα. Όταν 
πρόκειται για παιδιά με κινητικά προβλήματα η πρόσβαση στα υπερυψωμένα επίπεδα να μπορεί να 
γίνεται είτε μέσω προσβάσιμης κλίμακας, είτε μέσω ράμπας. 

• να εξασφαλίζει την ψυχαγωγία και δραστηριότητα παιδιών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών και να 
είναι σχεδιασμένος με βάση τις εργομετρικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις κινητικές, 
κοινωνικές, γλωσσικές, μαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. 

• να επηρεάζει θετικά βασικές δραστηριότητες παιχνιδιού και να προάγει την εξελικτική διαδικασία του 
χρήστη/παιδιού. 

• να διεγείρει με τον παρακινητικό του χαρακτήρα, τη συμμετοχή, την κινητικότητα, τον πειραματισμό, τη 
μορφολόγηση και να προάγει τόσο τη νοητική όσο και τη δημιουργική διαμόρφωση συμπεριφοράς. 

• να εξυπηρετεί και να διευκολύνει την ανάγκη του χρήστη/παιδιού για κοινωνικοποίηση. 
• να αποτελεί πρότυπο για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν διεθνώς. 
• να εστιάζει στο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού. 

Ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του 
ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή 
ισοδύναμου.  

Οι επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά θα πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμων, σύμφωνα µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του 
ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση των παραγράφων 4 και 
6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.1.6 
«Επικίνδυνες ουσίες». Γενικότερα, θα είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) 
καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες.  
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Τέλος, όπου απαιτούνται, συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία εξοπλισμού και υλικών δαπέδων που 
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την παραλαβή του σήματος καταλληλότητας, επαρκής αριθμός 
καθισμάτων για τους συνοδούς, καλάθια απορριμμάτων, περιφράξεις, πόρτες και πινακίδες εισόδου. 
Ειδικότερα τα υλικά των δαπέδων και οι λοιποί εξοπλισμοί θα συμπληρώνουν αισθητικά και ποιοτικά τις 
περιοχές παιχνιδιού. 

Απώτερος στόχος της παρούσας μελέτης είναι οι παιδικές χαρές να συμμορφώνονται µε την ισχύουσα 
νομοθεσία ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και εξοπλισμών. 
Προκειμένου δε να μπορεί να παραληφθεί το σήμα καταλληλότητας μετά την παράδοση της προμήθειας, τα 
επιμέρους είδη της προκηρυσσόμενης σύμβασης αντιμετωπίζονται ως αδιαίρετο σύνολο. Ειδικότερα, σε ότι 
αφορά τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών και τις επιφάνειες πτώσης που υπόκεινται σε αυστηρές 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω, υποχρεωτικά πραγματοποιείται 
έλεγχος της εγκατάστασης τους από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός 
αφορά τόσο τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών, όσο και τις επιφάνειες πτώσης, ως αδιαίρετο σύνολο. 

Τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς, ως προς τη διαθεσιμότητα του 
εξοπλισμού και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα. 

Ειδικότερα: 

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη : έκταση 740 τμ στον περιβ/ντα χώρο του Κατράκειου Θεάτρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθούν  
 Κούνια με δύο καθίσματα ΑΜΕΑ 
 Κούνια με ένα κάθισμα φωλιά και ένα κάθισμα ΑΜΕΑ 
 Κούνια νηπίων 
 Θεματικά σύνθετα όργανα κατάλληλα για χρήση ΑΜΕΑ 
 Μύλος ΑΜΕΑ 
 Τραμπάλες ελατηρίου κατάλληλες και για χρήση ΑΜΕΑ 
 Υπαίθρια μουσικά όργανα 
 Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 45mm (για ύψος πτώσης 140εκ.) 
 Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 70mm (για ύψος πτώσης 190εκ.) 
 Πατημένη γη από σταθεροποιημένο χώμα πάχους 50mm 
 Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι, βρύση φιλική προς ΑΜΕΑ, πινακίδες σήμανσης εισόδου  κλπ) 
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Στο χώρο πέρα από την μεταλλική περίφραξη θα φυτευτούν και θάμνοι για την δημιουργία και φυτικού 
φράκτη. Επίσης θα φυτευτούν δένδρα, από την πλευρά που δεν υπάρχουν, ώστε να εξασφαλιστεί και η 
σκίαση του χώρου. Ο χώρος διαθέτει φωτισμό. 
 
 
Δήμος Πειραιά : έκταση 718 τμ στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας Γεωργίου Γεννηματά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθούν  
 Κούνια με δύο καθίσματα ΑΜΕΑ 
 Κούνια με ένα κάθισμα φωλιά και ένα κάθισμα παίδων 
 Θεματικά σύνθετα όργανα κατάλληλα για χρήση ΑΜΕΑ 
 Μύλοι ΑΜΕΑ 
 Τραμπάλες ελατηρίου κατάλληλες και για χρήση ΑΜΕΑ 
 Υπαίθρια μουσικά όργανα 
 Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 45mm (για ύψος πτώσης 140εκ.) 
 Πατημένη γη από σταθεροποιημένο χώμα πάχους 50mm 
 Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι, βρύση φιλική προς ΑΜΕΑ, πινακίδες σήμανσης εισόδου  κλπ) 

Στο χώρο πέρα από την μεταλλική περίφραξη θα φυτευτούν θάμνοι για την δημιουργία και  φυτικού φράκτη 
όπου είναι εφικτό. Επίσης προτείνεται η κατασκευή πέργκολας με καλαμωτή ώστε σε συνδυασμό με τα 
υφιστάμενα δένδρα να εξασφαλίζουν την καλύτερη σκίαση του χώρου. Ο χώρος διαθέτει φωτιστικούς ιστούς 
σε θέσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξη των οργάνων της παιδικής χαράς γι΄ αυτό και προτείνεται η 
αντικατάστασή τους  με νέους σε καινούργιες θέσεις. 
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Δήμος Κορυδαλλού: έκταση 550 τμ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθούν  
 Κούνια με δύο καθίσματα ΑΜΕΑ 
 Κούνια με δύο καθίσματα παίδων 
 Κούνια με ένα κάθισμα φωλιά και ένα κάθισμα νηπίων 
 Θεματικά σύνθετα όργανα κατάλληλα για χρήση ΑΜΕΑ 
 Μύλος ΑΜΕΑ 
 Τραμπάλες ελατηρίου κατάλληλες και για χρήση ΑΜΕΑ 
 Υπαίθριο μουσικό όργανο 
 Οριζόντια κλίμακα αναρρίχησης 
 Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 45mm (για ύψος πτώσης 140εκ.) 
 Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 100mm (για ύψος πτώσης 240εκ.) 
 Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι, βρύση φιλική προς ΑΜΕΑ, πινακίδες σήμανσης εισόδου  κλπ) 
 
Στο χώρο προτείνεται η κατασκευή πέργκολας με καλαμωτή ώστε σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα δένδρα 
να εξασφαλίζουν την καλύτερη σκίαση του χώρου. Ο χώρος διαθέτει φωτιστικούς ιστούς που παραμένουν 
στις θέσεις που βρίσκονται καθόσον δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη των οργάνων της παιδικής χαράς,  
προτείνεται όμως η συντήρησή τους. Ο χώρος περιβάλλεται ήδη από μεταλλική περίφραξη η οποία είναι 
καινούργια. 
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Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας : έκταση 480 τμ στην Ακτή Κράκαρη στην περιοχή των Λιπασμάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθούν  
 Κούνια με ένα κάθισμα φωλιά και ένα κάθισμα ΑΜΕΑ 
 Θεματικό σύνθετο όργανο κατάλληλο για χρήση ΑΜΕΑ 
 Μύλος ΑΜΕΑ 
 Τραμπάλες ελατηρίου κατάλληλες και για χρήση ΑΜΕΑ 
 Υπαίθρια μουσικά όργανα 
 Δάπεδο ασφαλείας EPDM πάχους 45mm (για ύψος πτώσης 140εκ.) 
 Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι, βρύση φιλική προς ΑΜΕΑ, πινακίδες σήμανσης εισόδου  κλπ) 
 
Ο χώρος θα περιφραχθεί με μεταλλική περίφραξη όμοια με την περίφραξη της όμορης παιδικής χαράς. 
Επίσης προτείνεται η κατασκευή πέργκολας με καλαμωτή ώστε σε συνδυασμό με δένδρα που πρόκειται να 
φυτευτούν να εξασφαλίζουν την καλύτερη σκίαση του χώρου. Στον χώρο προστίθενται φωτιστικοί ιστοί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Τεχνικές προδιαγραφές – Αναλυτικό Τιμολόγιο 
 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε προμηθευόμενα είδη καθώς και μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των 
προμηθευόμενων ειδών και εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, 
τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο 
άμεσο κόστος της Προμήθειας, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών, λειτουργιών ή υλικών, οι 
οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο της Προμήθειας. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων.  

 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις 
σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με 
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. 

 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών, δώρων εορτών, 
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, νυκτερινής 
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απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την υλοποίηση 
των εργασιών που προβλέπονται στα πλαίσια της Προμήθειας, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 Οι κάθε είδους δαπάνες για την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 
σε κρατικό είτε σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα 
έργων και τις εγκαταστάσεις, 

 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη 
των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών 
των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας σε κάθε φάση της κατασκευής των εργασιών ανεξαρτήτως 
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες της 
Προμήθειας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, 
η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού 
που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού 
που οφείλονται: 
- σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  
- στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών 

(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  
- στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  
- στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
- στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης,  

- στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
- σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης των εργασιών για 

οποιαδήποτε αιτία. 
 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης 

των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
- Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 
των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και 
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οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων της Προμήθειας, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο 
του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο εκτέλεσης 
των εργασιών, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης 
των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 
προς έλεγχο. 

 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη). 

 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 
νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) 
εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για 
την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος. 

 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 
των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής της Προμήθειας (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), 
καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων 
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., 
με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ικριωμάτων κ.λπ. 
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  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή των εργασιών δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
- τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
- θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 Οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 

αφορούν συνολικά το κόστος της προμήθειας όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτής, δαπάνες διοίκησης 
και επίβλεψης, σήμανσης και περίφραξης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 Οι δαπάνες για την περίφραξη των χώρων εκτέλεσης εργασιών. 
 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση (εισκόμιση στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα της 
Προμήθειας και αποκινητοποίηση με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

 Οι δαπάνες επισκόπησης των συνημμένων μελετών και τυχόν συμπληρώσεις/τροποποιήσεις, εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

 Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 Οι δαπάνες για φόρους, εγγυητικές, ασφάλιση των εργασιών και του εργοταξίου, διάθεση μέσων ατομικής 
προστασίας, για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως. 

 Οι δαπάνες για προσωπικό γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου, νομική υποστήριξη, 
λειτουργία μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εξασφάλιση της 
καλής λειτουργίας της προμήθειας για τον προβλεπόμενο χρόνο, τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα 
χρηματοοικονομικό κόστος, το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση των ειδών της προμήθειας. 
 ο επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης από 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
 οι πάσης φύσεως πρόσθετοι έλεγχοι των επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο. 

 

Β. ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Η επιμέτρηση των εργασιών/υλικών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος των εργασιών/υλικών, κατά την κρίση της, προκειμένου 
να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη 
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας/υλικού, επιμετρούμενης 
ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας/υλικού, όπως αυτή 
καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
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Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, 
ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου 
άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του 
παρόντος. 

 

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη 
λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και 
την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συμπληρωματικών της 
Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).  

Για την διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων, δαπέδων και αστικού 
εξοπλισμού που προτίθεται να τοποθετήσει στις παιδικές χαρές. 

Γ1. Όσον αφορά τα όργανα παιδικής χαράς των Άρθρων 21-46, πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 «Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων» (ΕΛΟΤ EN 1176) ή άλλου 
ισοδύναμου προτύπου και να έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, σύμφωνα µε το παραπάνω πρότυπο ή ισοδύναμό του (άρθρο 4, §1 και 
άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και 
τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

Σύμφωνα µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικό και τροποποιητικό του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του 
να υποβάλλει στην Υπηρεσία το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου, του εξοπλισµού που προτίθεται να τοποθετήσει στις παιδικές χαρές, µε τις απαιτήσεις ασφαλείας 
της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλου ισοδύναμου.  

Στην περίπτωση εξοπλισμού-οργάνων ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας 
άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 
2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009). 

Επιπλέον, τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ.  

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα φέρουν σε εμφανές σημείο σήμανση στην οποία θα αναγράφονται: 

 Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του 
διανομέα. 

 Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 
 Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του. 

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 39001:2012, ISO 50001:2011, ISO  22301:2019, ISO  37001:2017 και 
ISO 41001:2018 ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα, για την κατασκευή και συντήρηση 
εγκαταστάσεων παιδικών χαρών. 

Η εταιρεία παραγωγής/προμηθευτής των οργάνων παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη 
τουλάχιστον κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2011 
ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό. 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά άριστης 
ποιότητας, να είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, να 
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είναι καινούριας κατασκευής και αχρησιμοποίητα, να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την οποία 
προορίζονται και να συνοδεύονται από τις προδιαγραφές κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης του 
εργοστασίου κατασκευής τους (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης) καθώς και 
όσα αναφέρονται στην παρ.6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. 

Οι διαστάσεις των οργάνων και των λοιπών ειδών είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης ±5% στις 
συνολικές διαστάσεις καθώς και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ωστόσο καλό είναι ο χώρος 
ασφαλείας να μην υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην παρουσιασθεί έλλειψη στις 
προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των 
οργάνων επιτρέπονται σε ποσοστό ± 5%, αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τα προσφερόμενα δάπεδα 
ασφαλείας. Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις, οδηγούν σε αύξηση του χώρου ασφαλείας σε 
σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, καθώς και σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις 
στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στη 
μελέτη, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, και την 
αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου ελαστικού δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης 
κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση προς την Περιφέρεια. Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική 
υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού. 

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του να είναι 
εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς 
ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα πρέπει να έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο 
δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
 

Γ2. Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά των Άρθρων 47-50, πέραν των ιδιαίτερων 
τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των ισχυόντων 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ή άλλων ισοδύναμων, σύμφωνα 
µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) συμπληρωματικό και τροποποιητικό του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009). Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση τήρησης των παραγράφων 4 και 6 του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 4.1.6 «Επικίνδυνες ουσίες». Θα πρέπει, 
επίσης, να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο 
τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες.  

Συγκεκριμένα, για την έγκριση των δαπέδων ασφαλείας από την Υπηρεσία θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται: 

 Από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως 
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, 
για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως 
ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την 
οποία το υλικό ταξινομείται τουλάχιστον στην κατηγορία Ε_fl. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η 
υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για 
το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε 
τουλάχιστον ένα πάχος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή άλλα ισοδύναμα, η 
οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, κατατάσσεται 
τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου. 





 

 

 
Σελίδα 73 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε 
εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή 
του σε ολισθηρότητα, είναι έως 60 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από διαπιστευμένο εργαστήριο για 
το σκοπό αυτό. 

 Από αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω 
στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ 
(REACH) όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

Επίσης, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης, το οποίο θα πρέπει να 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & 
ΕΝ71-3:2019, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Η εταιρεία παραγωγής/προμηθευτής των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη 
τουλάχιστον κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2011 
ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό. 
 

Γ3. Αναφορικά, τέλος με την πατημένη γη από σταθεροποιημένο χώμα πάχους 50mm με φυτικό - φυσικό 
οικολογικό σταθεροποιητή και την υπόβαση αποστράγγισης της, για την έγκριση των υλικών κατασκευής της 
από την Υπηρεσία απαιτούνται: 

 Πιστοποιητικό εργαστηρίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να αποδεικνύουν τη φυτική προέλευση 
του υλικού κατασκευής διαδρομών 

 Πιστοποιητικό εργαστηρίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να αποδεικνύει την υδατοπερατότητα k* 
> 0,007 cm/s για την επιφανειακή στρώση 

 Πιστοποιητικά ασφάλειας και υγιεινής (MSDS), αφενός μεν για τη φυτική συνδετική ύλη σε στερεή μορφή, 
αφετέρου δε του φιλικού προς το περιβάλλον σταθεροποιητή σε υγρή ή στερεή μορφή που 
αναμειγνύονται με τα αδρανή για την κατασκευή της πατημένης γης, υλικό διάστρωσης των διαδρομών. 

Η εταιρεία κατασκευής της πατημένη γης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον κατά ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2011 ή άλλο ισοδύναμο, από 
διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό. 
 

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Για την διασφάλιση των κατωτέρω ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής των μονάδων που προτίθεται να τοποθετήσει (του εκάστοτε 
προβλεπόμενου από την μελέτη τύπου). Τα επί μέρους χρησιμοποιούμενα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις 
των σχετικών Ευρωπαϊκών προτύπων. Η κατασκευή των μονάδων όλων των τύπων θα είναι στιβαρή και 
ανθεκτική σε βανδαλισμούς (λ.χ. αντοχή σε φωτιά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1, τουλάχιστον 30 min). Η φέρουσα 
ικανότητα των στοιχείων κατασκευής θα είναι επαρκής για φορτίο τουλάχιστον διπλάσιο από το βάρος των 
καθημένων. 

Συνθετικές πολυχρωματικές σανίδες HPL 

Στοιχεία από HPL (High Pressure Laminate), υλικό το οποίο αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες 
σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια 
συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο 
επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Επιπλέον στα θεματικά σύνθετα όργανα όλα τα προστατευτικά πανέλα από HPL θα έχουν θεματική 
εκτύπωση (κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία για το είδος του θέματος) και anti-graffiti προστασία, τα δε 
δάπεδα θα είναι αντιολισθηρά. 
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Στα ελατηριωτά όργανα και τραμπάλες τα πανέλα από HPL θα έχουν anti-graffiti προστασία. 

Πλαστικά στοιχεία 

Όπου χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία θα προτιμούνται υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης 
όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και θα είναι πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, 
θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλής αντοχής σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Μεταλλικά στοιχεία 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτα μέταλλα (inox). Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων 
θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, µε ικανό συντελεστή 
ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Ειδικότερα όλες οι βίδες και τα παξιμάδια σε οποιοδήποτε προσιτό μέρος του εξοπλισμού, θα πρέπει να 
προεξέχουν λιγότερο από 8 mm και να μην έχουν ακίδες. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν οι βίδες 
προεξέχουν περισσότερο από 8 mm θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία 
σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα 
αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο και θα 
είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ελατήρια 

Τα ελατήρια θα κατασκευάζονται από χάλυβα, βαμμένο εν θερμώ, με ανόπτηση για να μη σπάνε και θα 
βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή 100 micron. Θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου 
περίπου 20 mm και με βάσεις στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 
ελατηρίου. 

Χρώματα 

Τα χρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν 
μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα), θα δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές και θα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71. 

Βάσεις θεμελίωσης 

Οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176-1 
συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα C 20/25.  

Οι υπό προμήθεια κούνιες καθώς επίσης και η κλίμακα αναρρίχησης (μονόζυγο), θα πακτώνονται στο 
έδαφος με τον εξής τρόπο: 
 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 500x500x500mm 
 Η  εγκατάσταση γίνεται με πάκτωση των υποστυλωμάτων στο έδαφος  
 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως την επιφάνεια του εδάφους. 

Οι υπό προμήθεια μύλοι «Μεταλλικός μύλος από inox διαμέτρου 2,35 μ., με στέγαστρο, κατάλληλος και για 
ΑΜΕΑ» και «Μεταλλικός μύλος από inox διαμέτρου 2,35 μ., κατάλληλος και για ΑΜΕΑ», θα πακτώνονται στο 
έδαφος με τον εξής τρόπο: 
 Ανοίγεται λάκκος βάθους Φ2350x500mm και εγκιβωτίζεται ο μηχανισμός περιστροφής και φρεναρίσματος 
 Κάτω από αυτό το λάκκο, στο κέντρο του, ανοίγεται λάκκος 1000x1000x500mm και πακτώνεται ο 

μεταλλικός σωλήνας 
 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα. 

Τα υπόλοιπα υπό προμήθεια όργανα θα βιδώνονται στην υφιστάμενη υπόβαση, μέσω μιας μεταλλικής 
ανοξείδωτης λάμας, πάχους 5mm τουλάχιστον, η οποία συγκολλάτε στα υποστυλώματα. 

Η λάμα θα φέρει δύο οπές, όπου μέσω κοχλιών Μ10x120, θα βιδώνεται το όργανο στο έδαφος.  
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Ε. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Τα όργανα παιδικής χαράς, τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας και γενικά ο αστικός εξοπλισμός θα πρέπει να 
διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή, τουλάχιστον δύο (2) ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού ελαττώματος, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του προμηθευτή για την τοποθέτηση, την χρήση 
και τη συντήρηση τους. 

Η πατημένη γη από σταθεροποιημένο χώμα πάχους 50mm με φυτικό - φυσικό οικολογικό σταθεροποιητή 
και υπόβαση αποστράγγισης θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, 
τουλάχιστον δύο (2) ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις παραδίδονται από την ανάδοχη εταιρεία στον αρμόδιο Δήμο με τον φάκελο που θα 
συνοδεύει την κάθε παιδική χαρά. 

 

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αποξήλωση φθαρμένου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας 

Πλήρης εργασία αποξήλωσης φθαρμένου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (χυτό, πλάκες, κλπ.) σε όλη την 
επιφάνεια της παιδικής χαράς συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού της επιφάνειας, της συσσώρευσης 
των προϊόντων καθαίρεσης προς φόρτωση και της μεταφοράς τους σε χώρους επιτρεπόμενους από τις 
σχετικές διατάξεις, ανεξαρτήτως απόστασης, καθώς και της δαπάνης υποδοχής σε χώρους ΑΕΚΚ. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3,60 

 Ολογράφως : τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Αποξήλωση φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα 

Πλήρης εργασία αποξήλωσης φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα ασφαλείας σε όλη  την επιφάνεια της 
παιδικής χαράς συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού της επιφάνειας, της συσσώρευσης των προϊόντων 
καθαίρεσης προς φόρτωση και της μεταφοράς τους σε χώρους επιτρεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, 
ανεξαρτήτως απόστασης, καθώς και της δαπάνης υποδοχής σε χώρους ΑΕΚΚ. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3,60 

 Ολογράφως : τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς μετά προσοχής 

Πλήρης εργασία αποξήλωσης μετά προσοχής οργάνου παιδικής χαράς οιονδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, 
δηλαδή εκσκαφή με τα χέρια ή με χρήση αεροσυμπιεστή και αεροσφύρας προς απελευθέρωση της βάσης 
θεμελίωσης όπου υπάρχει, αποξήλωση του οργάνου, φόρτωση επί αυτοκινήτου μετά προσοχής και 
μεταφορά όλων των χρήσιμων υλικών προς φύλαξη σε αποθήκη του αρμόδιου Δήμου. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 150,00  

 Ολογράφως :  εκατόν πενήντα ευρώ  

 





 

 

 
Σελίδα 76 

ΑΡΘΡΟ 4: Αποξήλωση ξύλινων πάγκων και λοιπού αστικού εξοπλισμού μετά προσοχής 

Πλήρης εργασία αποξήλωσης, μετά προσοχής, καθιστικών πάγκων και λοιπού αστικού εξοπλισμού από 
υπαίθριους χώρους (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) οιονδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, δηλαδή εκσκαφή με 
τα χέρια ή με χρήση αεροσυμπιεστή και αεροσφύρας προς απελευθέρωση της βάσης θεμελίωσης όπου 
υπάρχει, αποξήλωση, φόρτωση επί αυτοκινήτου μετά προσοχής και μεταφορά όλων των χρήσιμων υλικών 
προς φύλαξη στην αποθήκη του αρμόδιου Δήμου ή μεταφορά των αχρήστων σε χώρους επιτρεπόμενους 
από τις σχετικές διατάξεις, ανεξαρτήτως απόστασης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης η δαπάνη 
υποδοχής σε χώρους ΑΕΚΚ καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 100,00  

 Ολογράφως :  εκατό ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Αποξήλωση παλαιάς ξύλινης πέργκολας 

Πλήρης εργασία αποξήλωσης υφιστάμενης κατεστραμμένης ξύλινης πέργκολας διάστασης κάτοψης περίπου 
7,50x1,50μ. Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτούμενων ικριωμάτων, η συγκέντρωση και φόρτωση κάθε 
άχρηστου υλικού, η απομάκρυνσή τους από το χώρο, η μεταφορά τους σε χώρους επιτρεπόμενους από τις 
σχετικές διατάξεις, ανεξαρτήτως απόστασης, καθώς και η δαπάνη υποδοχής σε  χώρους ΑΕΚΚ. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 200,00  

 Ολογράφως :  διακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.  

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 36,43  

 Ολογράφως :  τριάντα έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
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οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση 
υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 64,43  

 Ολογράφως :  εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 

Άρθρο 8: Καθαρισμός και ισοπέδωση εδάφους για την δημιουργία υπόβασης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, απομάκρυνση και μεταφορά άχρηστων υλικών 

Για την προετοιμασία του χώρου για την υποδοχή των οργάνων παιδικών χαρών και των δαπέδων. 
Περιλαμβάνεται η εκσκαφή (μέσου ύψους 70 εκατοστών) και ισοπέδωση του εδάφους, η καθαίρεση 
κρασπέδων, η συγκέντρωση και φόρτωση κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, χώματα, μπάζα, κλαδιά, κλπ), η 
απομάκρυνση τους από το χώρο, η μεταφορά τους σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) 
ανεξαρτήτως απόστασης, το κόστος διαχείρισης, καθώς και η διαμόρφωση του εδάφους με τις σωστές 
κλίσεις για τη βέλτιστη απορροή των υδάτων. Περιλαμβάνεται επίσης το κόστος χρήσης όλων των 
απαιτούμενων εργαλείων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 17,50 

 Ολογράφως : δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Άρθρο 9: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου 
των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της 
διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε Φορείς 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ανεξαρτήτως απόστασης και το κόστος διαχείρησης.  Επιμέτρηση 
με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 12,92 

 Ολογράφως : δώδεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

 

Άρθρο 10: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός 
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου 
των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της 
διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων" 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε Φορείς 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ανεξαρτήτως απόστασης.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ 
και μετά την εκσκαφή.  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 36,43 

 Ολογράφως : τριάντα έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 

Άρθρο 11: Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, 
σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η 
διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 24,10 

 Ολογράφως : είκοσι τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 

 

Άρθρο 12: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράτε ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
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 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 90,00 

 Ολογράφως : ενενήντα ευρώ  

 

Άρθρο 13: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
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μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράτε ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 95,00 

 Ολογράφως : ενενήντα πέντε ευρώ  

 

Άρθρο 14: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 
βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 
Πεδίο εφαρμογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

Ονομ.  

διάμετρος (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1,01 

 Ολογράφως : ένα ευρώ και ένα λεπτό 
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Άρθρο 15: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 
βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

Ονομ.  

διάμετρος (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 





 

 

 
Σελίδα 83 

Πεδίο εφαρμογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

Ονομ.  

διάμετρος (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2).. 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1,07 

 Ολογράφως : ένα ευρώ και επτά λεπτά 

 

Άρθρο 16: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς :  15,70 

 Ολογράφως : δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

Άρθρο 17: Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου 
ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από 
πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών 
παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατοστεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  
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Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή πρόσθετης τιμής επεξεργασίας σανιδώματος 
ξυλοτύπων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 20,25 

 Ολογράφως : είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 

Άρθρο 18: Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα) 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή 
καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία 
θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής 
τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 
βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου 
ανά m3 άμμου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράτε ιδιαιτέρως. 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 9,50 

 Ολογράφως : εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Άρθρο 19: Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 

Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας 
Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, 
και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, σε συνδυασμό με κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 
10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, με οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής με κυβολίθους 10x10x10 cm, 
στερεωμένους με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό σχέδιο. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής και 
διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελετη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες 
κατασκευές),  

 η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες 
μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας. 

 η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου με την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην επιφάνεια του 
σκυροδέματος. 

 η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, 
μετά την πάροδο 12 ωρών 

 η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την 
αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 





 

 

 
Σελίδα 85 

 η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) με ανάλωση 
200 ml/m2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 33,70 

 Ολογράφως : τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

Άρθρο 20: Πατημένη γη από σταθεροποιημένο χώμα πάχους 50mm με φυτικό - φυσικό οικολογικό 
σταθεροποιητή και υπόβαση αποστράγγισης 

1. Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, συμπυκνωμένου πάχους 30 εκ, από θραυστά υλικά 
λατομείου, ασυνεχούς διαβάθμισης d<32mm, με συντελεστή υδατοπερατότητας k*>0.03 cm/s, με 
ποσοστό παιπάλης επί του τελικού μίγματος 0,063 mm 5,00%, συμπυκνωμένη σε ποσοστό ανώτερο του 
95%, ανεξάρτητα από τη μορφή και την επέκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια έργα, μετά της 
μεταφοράς των υλικών. Για να συνεργάζεται η Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος (ΣΣΟ) με την 
επιφανειακή στρώση (ΕΣ) πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες (π.χ. όπου d15ΕΣ, η 
προβολή του σημείου της καμπύλης μελέτης της επιφανειακής στρώσης ΕΣ που αντιστοιχεί σε 
διερχόμενο ποσοστό 15%, στον άξονα Χ) : d15ΣΣΟ/d85ΕΣ <= 5,  d15ΣΣΟ/d15ΕΣ >= 5, d50ΣΣΟ/d50ΕΣ 
<= 25 

 Στην στρώση στράγγισης τοποθετείται εύκαμπτος διάτρητος αγωγός HPDE Φ90 εντός τάφρου 20Χ20εκ 
επενδεδυμένης με μη υφαντό γεωϋφασμα και της πλήρωσης και της συμπύκνωσης μέχρι αρνήσεως με 
μηχανικά μέσα, με πλυμένα αδρανή υλικά 0,7-30mm και η οποία αποζημιώνεται ιδιαιτέρως στο άρθρο 96. 

2. Για την κατασκευή πατημένης γη από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου με συντελεστή 
υδατοπερατότητας k*>0.007 cm/s με μέγιστο κόκκο d<10mm, συμπυκνωμένη σε ποσοστό ανώτερο του 
85%, με αντίσταση σε διάτμηση μεγαλύτερη των 70KN/m2, ανεξάρτητα από τη μορφή και την επέκταση 
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών με την πρόσθεση 
φυτικού– φυσικού οικολογικού σταθεροποιητή (Psyllium τύπου Stabilizer) σε αναλογία 0,3% κατά βάρους 
αδρανών και τον εμπλουτισμό με 140 λίτρα διάλυμα τύπου StaLok ανά τόνο (1 μέρος σταθεροποιητής 
φιλικός προς το περιβάλλον τύπου StaLok concentrated προς 10 μέρη ύδατος).  

 Η παραγωγή του αναμίγματος θα γίνεται σε παρασκευαστήριο με αναμικτήρα βίαιης ανάμιξης και διάταξη 
ζυγιστικών και καταγραφικού παραγωγής. Η τοποθέτηση στο έργο θα γίνεται αυθημερόν. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών 
 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης. 
 η εργασία διάνοιξης των τάφρων 20x20 cm, τοποθέτησης του αγωγού, επένδυσής του με γεωύφασμα, 

πλήρωσης των τάφρων με πλυμένα αδρανή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής 
 η δαπάνη προμήθειας της θραυστής ασβεστολιθικής άμμου, της προσθήκης κατάλληλου ασβεστολιθικού 

filler μέχρι 5% κ.β. αδρανών, η δαπάνη προμήθειας των χονδρόκοκκων αδρανών 4-10mm, του φυτικού – 
οικολογικού σταθεροποιητή αδρανών σε αναλογία βάρους 0,3% των αδρανών, τύπου Stabilizer, και του 
διαλύματος τύπου StaLok (140 λίτρα διάλυμα) ανά τόνο έτοιμου αναμίγματος, 

 η δαπάνη της πλήρους ανάμιξης σε μόνιμη βιομηχανική εγκατάσταση. Η δαπάνη μεταφοράς του τελικού 
μίγματος από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, 

 η δαπάνη επαναδιαβροχής μέχρι κορεσμού της επιφανειακής στρώσης προ της εφαρμογής της 
πατημένης γης, 

 η δαπάνης διάστρωσης με διαστρωτήρα τύπου finisher ή χειρονακτικά όπου επιβάλλεται έτσι ώστε να 
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια, της κυλίνδρωσης και της συμπύκνωσης με οδοστρωτήρες 1 
μέχρι 5 τόνων, 

 οι φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και η σταλία των αυτοκινήτων. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 82,00 

 Ολογράφως : ογδόντα δύο ευρώ 

 

Άρθρο 21: Διθέσια μεταλλική κούνια νηπίων από inox 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 3360 mm Απαιτούμενος χώρος: 7000x3000 mm 

Πλάτος: 1520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 

Ύψος: 2480 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1-3 ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία οριζόντια μεταλλική δοκό από inox 
 Τέσσερα κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από inox, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
 Δύο κλειστά καθίσματα νηπίων, αναρτημένα με αλυσίδες. 

Η μεταλλική κούνια νηπίων δύο θέσεων, θα αποτελείται από μία οριζόντια μεταλλική δοκό από inox, 
διατομής Φ76 mm τουλάχιστον, η οποία θα συγκολλείται σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 
4mm. Η στήριξη της οριζόντιας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα 
από inox τύπου «Λ», διατομής Φ60 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα πρέπει να έχει κρίκους από inox, διατομής 
6mm τουλάχιστον, ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δακτύλου.  

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 
1176.  

Τα δύο καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά και θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση 
αλουμινίου. 

Η υπό προμήθεια κούνια θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3.100,00  

 Ολογράφως :  τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ  
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Άρθρο 22: Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων από inox 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 3360 mm Απαιτούμενος χώρος: 7000x3000 mm 

Πλάτος: 1520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 

Ύψος: 2480 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  3+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία οριζόντια μεταλλική δοκό από inox 
 Τέσσερα κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από inox, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
 Δύο καθίσματα παίδων, αναρτημένα με αλυσίδες. 

Η μεταλλική κούνια παίδων δύο θέσεων, θα αποτελείται από μία οριζόντια μεταλλική δοκό από inox, 
διατομής Φ76 mm τουλάχιστον, η οποία θα συγκολλείται σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 
4mm. Η στήριξη της οριζόντιας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα 
από inox τύπου «Λ», διατομής Φ60 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα πρέπει να έχει κρίκους από inox, διατομής 
6mm τουλάχιστον, ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δακτύλου.  

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 
1176.  

Τα δύο καθίσματα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 

Η υπό προμήθεια κούνια θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3.000,00  

 Ολογράφως :  τρεις χιλιάδες ευρώ  

 

Άρθρο 23: Διθέσια μεταλλική κούνια από inox με δύο προσβάσιμα καθίσματα, κατάλληλη και για 
ΑΜΕΑ 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 3360 mm Απαιτούμενος χώρος: 7000x3000 mm 

Πλάτος: 1520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 

Ύψος: 2480 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 
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Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία οριζόντια μεταλλική δοκό από inox 
 Τέσσερα κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από inox, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
 Δύο καθίσματα με μορφή αρκουδάκι ή αντίστοιχο, αναρτημένα με αλυσίδες, κατάλληλα και για ΑΜΕΑ 

Η μεταλλική κούνια δύο θέσεων προσβάσιμων και σε ΑΜΕΑ, θα αποτελείται από μία οριζόντια μεταλλική 
δοκό από inox, διατομής Φ76 mm τουλάχιστον, η οποία θα συγκολλείται σε μεταλλικά κομβοελάσματα 
πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη της οριζόντιας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με κεκλιμένα 
μεταλλικά υποστυλώματα από inox τύπου «Λ», διατομής Φ60 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα πρέπει να έχει κρίκους από inox, διατομής 
6mm τουλάχιστον, ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δακτύλου.  

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 
1176.  

Η υπό προμήθεια κούνια θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Τα δύο καθίσματα με μορφή αρκουδάκι ή αντίστοιχο, είναι κατάλληλα και για χρήση από παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. Κατασκευάζονται από περιστροφικά χυτευμένο πολυαιθυλένιο, υλικό 100% ανακυκλώσιμο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3.930,00  

 Ολογράφως :  τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ  

 

Άρθρο 24: Διθέσια μεταλλική κούνια από inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με ένα κάθισμα φωλιά και 
ένα προσβάσιμο κάθισμα 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 5370 mm Απαιτούμενος χώρος: 7000x5000 mm 

Πλάτος: 1520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 

Ύψος: 2480 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 3 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
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Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Δύο οριζόντιες μεταλλικές δοκούς από inox 
 Έξι κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από inox, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
 Ένα κάθισμα «φωλιά», αναρτημένο με αλυσίδες 
 Ένα κάθισμα με μορφή αρκουδάκι ή αντίστοιχο, αναρτημένο με αλυσίδες, κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

Η μεταλλική κούνια δύο θέσεων με κάθισμα «φωλιά» και κάθισμα προσβάσιμο και σε ΑΜΕΑ, θα αποτελείται 
από δύο οριζόντιες μεταλλικές δοκούς από inox, διατομής Φ76 mm τουλάχιστον, οι οποίες θα συγκολλούνται 
σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών θα επιτυγχάνεται 
με τρία ζεύγη κεκλιμένων μεταλλικών υποστυλωμάτων από inox τύπου «Λ», διατομής Φ60 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα πρέπει να έχει κρίκους από inox, διατομής 
6mm τουλάχιστον, ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δακτύλου.  

Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται δύο κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 
1176.  

Το κάθισμα τύπου «φωλιά» θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο LDPE διαμέτρου Φ1100-1200mm 
περίπου, θα έχει περιμετρικά μια πολυουρεθανική στρώση για προστασία από τραυματισμούς και θα φέρει 
κρυφούς μεταλλικούς συνδέσμους για τη σύνδεση με τις αλυσίδες. 

Το κάθισμα με μορφή αρκουδάκι ή αντίστοιχο, είναι κατάλληλο και για χρήση από παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Κατασκευάζεται από περιστροφικά χυτευμένο πολυαιθυλένιο, υλικό 100% ανακυκλώσιμο. 

Η υπό προμήθεια κούνια θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 4.480,00  

 Ολογράφως :  τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ  

 

Άρθρο 25: Διθέσια μεταλλική κούνια από inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με ένα κάθισμα φωλιά και 
ένα κάθισμα νηπίων 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 5370 mm Απαιτούμενος χώρος: 7000x5000 mm 

Πλάτος: 1520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 

Ύψος: 2480 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 3 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
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Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Δύο οριζόντιες μεταλλικές δοκούς από inox 
 Έξι κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από inox, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
 Ένα κάθισμα «φωλιά», αναρτημένο με αλυσίδες 
 Ένα κλειστό κάθισμα νηπίων, αναρτημένο με αλυσίδες 

Η μεταλλική κούνια δύο θέσεων με κάθισμα «φωλιά» και κάθισμα νηπίων, θα αποτελείται από δύο οριζόντιες 
μεταλλικές δοκούς από inox, διατομής Φ76 mm τουλάχιστον, οι οποίες θα συγκολλούνται σε μεταλλικά 
κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών θα επιτυγχάνεται με τρία ζεύγη 
κεκλιμένων μεταλλικών υποστυλωμάτων από inox τύπου «Λ», διατομής Φ60 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα πρέπει να έχει κρίκους από inox, διατομής 
6mm τουλάχιστον, ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δακτύλου.  

Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται δύο κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 
1176.  

Το κάθισμα τύπου «φωλιά» θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο LDPE διαμέτρου Φ1100-1200mm 
περίπου, θα έχει περιμετρικά μια πολυουρεθανική στρώση για προστασία από τραυματισμούς και θα φέρει 
κρυφούς μεταλλικούς συνδέσμους για τη σύνδεση με τις αλυσίδες. 

Το κάθισμα νηπίων θα είναι κλειστό και θα κατασκευάζεται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 

Η υπό προμήθεια κούνια θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 4.330,00  

 Ολογράφως :  τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ  

 

Άρθρο 26: Διθέσια μεταλλική κούνια από inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με ένα κάθισμα φωλιά και 
ένα κάθισμα παίδων 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 5370 mm Απαιτούμενος χώρος: 7000x5000 mm 

Πλάτος: 1520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 

Ύψος: 2480 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 3 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
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Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Δύο οριζόντιες μεταλλικές δοκούς από inox 
 Έξι κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από inox, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
 Ένα κάθισμα «φωλιά», αναρτημένο με αλυσίδες 
 Ένα κλειστό κάθισμα παίδων, αναρτημένο με αλυσίδες 

Η μεταλλική κούνια δύο θέσεων με κάθισμα «φωλιά» και κάθισμα παίδων, θα αποτελείται από δύο οριζόντιες 
μεταλλικές δοκούς από inox, διατομής Φ76 mm τουλάχιστον, οι οποίες θα συγκολλούνται σε μεταλλικά 
κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 4mm. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών θα επιτυγχάνεται με τρία ζεύγη 
κεκλιμένων μεταλλικών υποστυλωμάτων από inox τύπου «Λ», διατομής Φ60 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα πρέπει να έχει κρίκους από inox, διατομής 
6mm τουλάχιστον, ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δακτύλου.  

Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται δύο κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 
1176.  

Το κάθισμα τύπου «φωλιά» θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο LDPE διαμέτρου Φ1100-1200mm 
περίπου, θα έχει περιμετρικά μια πολυουρεθανική στρώση για προστασία από τραυματισμούς και θα φέρει 
κρυφούς μεταλλικούς συνδέσμους για τη σύνδεση με τις αλυσίδες. 

Το κάθισμα παίδων και θα κατασκευάζεται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου. 

Η υπό προμήθεια κούνια θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 4.430,00  

 Ολογράφως :  τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ  

 

Άρθρο 27: Μονοθέσια μεταλλική κούνια από inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με ένα κάθισμα φωλιά   

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 3360 mm Απαιτούμενος χώρος: 7000x3000 mm 

Πλάτος: 1520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 

Ύψος: 2480 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 

Δραστηριότητες: Αιώρηση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία οριζόντια μεταλλική δοκό από inox 
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 Τέσσερα κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από inox, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ», 
 Ένα κάθισμα «φωλιά», αναρτημένο με αλυσίδες 

Η μεταλλική κούνια με ένα κάθισμα «φωλιά», θα αποτελείται από μία οριζόντια μεταλλική δοκό από inox, 
διατομής Φ76 mm τουλάχιστον, η οποία θα  συγκολλείται σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους τουλάχιστον 
4mm. Η στήριξη της οριζόντιας δοκού θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα 
από inox τύπου «Λ», διατομής Φ60 mm τουλάχιστον. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα 
ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα πρέπει να έχει κρίκους από inox, διατομής 
6mm τουλάχιστον, ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δακτύλου.  

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται δύο κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. 

Το κάθισμα τύπου «φωλιά» θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο LDPE διαμέτρου Φ1100-1200mm 
περίπου, θα έχει περιμετρικά μια πολυουρεθανική στρώση για προστασία από τραυματισμούς και θα φέρει 
κρυφούς μεταλλικούς συνδέσμους για τη σύνδεση με τις αλυσίδες. 

Η υπό προμήθεια κούνια θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3.180,00  

 Ολογράφως :  τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ  

 

Άρθρο 28: Μεταλλικός μύλος από inox διαμέτρου 2.35 μ., με στέγαστρο, κατάλληλος και για ΑΜΕΑ   

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Διάμετρος: 2350 mm Διάμετρος: 6350 mm 

Ύψος: 2700 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 6 

Δραστηριότητες: Περιστροφή 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Ένα μύλο ειδικά διαμορφωμένο για να είναι κατάλληλος και για ΑΜΕΑ με πλατφόρμα περιστροφής 
διαμέτρου 2350mm και περιμετρικό χειρολισθήρα 

 Ένα στέγαστρο από πλαστικοποιημένο ενισχυμένο ύφασμα 
 Τον μηχανισμό περιστροφής και φρεναρίσματος ο οποίος είναι εγκιβωτισμένος έτσι ώστε η πλατφόρμα 

να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους  

Πρόκειται για περιστροφικό παιχνίδι που επιτρέπει και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες να παίξουν χωρίς 
εξωτερική βοήθεια. Μπορεί να δεχτεί έως δύο αναπηρικά αμαξίδια. Στα σημεία εισόδου - εξόδου των 
αμαξιδίων, θα υπάρχει ελεύθερος χώρος 2000mm ώστε να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. 
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Ο χειρολισθήρας εμποδίζει τα αναπηρικά αμαξίδια να κυλήσουν έξω από την πλατφόρμα περιστροφής και 
είναι επαρκώς συμπαγής έτσι ώστε να αντέχει το βάρος άλλων παιδιών που κάθονται επάνω του. Τα 
καθίσματα κατασκευάζονται από HPL με αντιολισθηρή επίστρωση, για αυξημένη αντοχή και διάρκεια στο 
χρόνο με μηδενική συντήρηση.  

Δύο επιπλέον τόξα αντιδιαμετρικά τοποθετημένα που κατέρχονται έχουν επίσης σκοπό να ακινητοποιούν τα 
αναπηρικά αμαξίδια. Τα ίδια αποτελούν και τον μηχανισμό ενεργοποίησης του φρεναρίσματος του μύλου 
μέσω ενός κινητήριου μηχανισμού υψηλής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής με ελάχιστη συντήρηση.  

Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι από inox. Ο υπό προμήθεια μύλος θα πακτώνεται στο έδαφος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 31.500,00  

 Ολογράφως :  τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 29: Μεταλλικός μύλος από inox διαμέτρου 2.35 μ., κατάλληλος και για ΑΜΕΑ   

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Διάμετρος: 2350 mm Διάμετρος: 6350 mm 

Ύψος: 800 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 6 

Δραστηριότητες: Περιστροφή 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Ένα μύλο ειδικά διαμορφωμένο για να είναι κατάλληλος και για ΑΜΕΑ με πλατφόρμα περιστροφής 
διαμέτρου 2350mm και περιμετρικό χειρολισθήρα 

 Τον μηχανισμό περιστροφής και φρεναρίσματος ο οποίος είναι εγκιβωτισμένος έτσι ώστε η πλατφόρμα 
να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους 

Πρόκειται για περιστροφικό παιχνίδι που επιτρέπει και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες να παίξουν χωρίς 
εξωτερική βοήθεια. Μπορεί να δεχτεί έως δύο αναπηρικά αμαξίδια. Στα σημεία εισόδου - εξόδου των 
αμαξιδίων, υπάρχει ελεύθερος χώρος 2000mm ώστε να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. 

Ο χειρολισθήρας εμποδίζει τα αναπηρικά αμαξίδια να κυλήσουν έξω από την πλατφόρμα περιστροφής και 
είναι επαρκώς συμπαγής έτσι ώστε να αντέχει το βάρος άλλων παιδιών που κάθονται επάνω του. Τα 
καθίσματα κατασκευάζονται από HPL με αντιολισθηρή επίστρωση, για αυξημένη αντοχή και διάρκεια στο 
χρόνο με μηδενική συντήρηση.  

Δύο επιπλέον τόξα αντιδιαμετρικά τοποθετημένα που κατέρχονται έχουν επίσης σκοπό να ακινητοποιούν τα 
αναπηρικά αμαξίδια. Τα ίδια αποτελούν και τον μηχανισμό ενεργοποίησης του φρεναρίσματος του μύλου 
μέσω ενός κινητήριου μηχανισμού υψηλής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής με ελάχιστη συντήρηση.  

Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι από  inox. Ο υπό προμήθεια μύλος θα πακτώνεται στο έδαφος. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 21.500,00  

 Ολογράφως :  είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 30: Μύλος - πλατφόρμα 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Διάμετρος: 2000 mm Διάμετρος: 6000 mm 

Ύψος: 600 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 6 

Δραστηριότητες: Περιστροφή, Ισορροπία 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  6+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μια έγχρωμη επιφάνεια, σε σχήμα δακτυλίου με καμπυλωμένα άκρα  
 Πέντε χαλύβδινες δοκούς στήριξης 

Πρόκειται για όργανο αθλοπαιδιάς υπαίθρου που συνδυάζει δραστηριότητες ισορροπίας και περιστροφής και 
θα είναι σχεδιασμένος έτσι που να επιτρέπει την ασφαλή του χρήση από παιδιά με αναπηρίες 

Τίθεται σε κίνηση από έναν ή και περισσότερους χρήστες, κατά την προσπάθειά τους να ισορροπήσουν 
περπατώντας πάνω του ή ακόμα και να περιστρέφονται με διαφορετική ταχύτητα, ανάλογα με το ρυθμό του 
περπατήματός τους και το βάρος τους.  

Ενεργοποιεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το συντονισμό των κινήσεων και τις δεξιότητες ισορρόπησης, ενώ προάγει 
το ομαδικό παιχνίδι. 

Θα αποτελείται από μία έγχρωμη επιφάνεια σε σχήμα δακτυλίου με καμπυλωμένα άκρα. Η επιφάνεια αυτή 
θα έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται μέσω ειδικής κατασκευής. Θα έχει εξωτερικές διαστάσεις διαμέτρου 
Ø200 cm και πλάτος 28cm, ενώ θα είναι τοποθετημένη υπό κλίση και θα στηρίζεται με ειδικό σύστημα 
περιστροφής σε πέντε χαλύβδινες δοκούς. 

Η επιφάνεια του περιστρεφόμενου δακτυλίου θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ή άλλο 
ελαστομερές με τη μέθοδο κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής. Ο χρωματισμός της θα έχει 
πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η επιφάνεια αυτή θα είναι 
σταθεροποιημένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της, θα είναι επίσης ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από 
μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις 
συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής της. Η επιφάνεια 
αυτή θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα άκρα και θα πρέπει να εξασφαλίζει είτε 
με ανάγλυφα στοιχεία είτε με άλλο τρόπο την σταθερή πρόσφυση του χρήστη. 
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Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Θα συντίθεται από ένα 
σύστημα με εσωτερικό μηχανισμό στήριξης και περιστροφής, το οποίο θα στηρίζεται σε πέντε δοκούς 
υποστήριξης κυκλικής διατομής Ø60,3 mm και πάχους τοιχώματος 4,5 mm. Κάθε δοκός υποστήριξης θα έχει 
διαφορετικό μήκος, έτσι ώστε να διαμορφώνεται η επιθυμητή κλίση του περιστρεφόμενου δακτυλίου. Η 
θεμελίωσή τους θα πραγματοποιείται με βίδωμα. Οι δοκοί υποστήριξης θα διαθέτουν στις απολήξεις τους 
ανοξείδωτες λάμες. 

Ο (εσωτερικός) μηχανισμός κύλισης και περιστροφής θα πρέπει να είναι μη προσβάσιμος από τους χρήστες. 
Θα συντίθεται από εξαρτήματα που θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Θα 
διαθέτει επίσης, ειδικά κατασκευασμένους τροχίσκους με ρουλεμάν που δεν θα απαιτούν λίπανση. Οι 
τροχίσκοι/στροφείς θα είναι κατασκευασμένοι από ελαστομερές υλικό. Τα συνδετικά εξαρτήματα και οι φορείς 
των τροχίσκων θα είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο ή μέταλλο 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα πρέπει είναι επαρκείς για την 
παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν 
διακοσμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 8.100,00  

 Ολογράφως :  οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ  

 

Άρθρο 31: Οριζόντια μεταλλική κλίμακα αναρρίχησης (μονόζυγο) από inox  

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 2190 mm Απαιτούμενος χώρος: 6280x5200 mm 

Πλάτος: 1150 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 2350 mm 

Ύψος: 2370 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 4 

Δραστηριότητες: Αναρρίχηση, ισορροπία 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  3+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από : 

 Μία οριζόντια μεταλλική κλίμακα ανάρτησης  
 Δύο κάθετες αναρριχήσεις 
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Τέσσερις μεταλλικοί στύλοι από inox, με διατομή περίπου 90x90mm, θα πακτώνονται στο έδαφος. Στα άνω 
άκρα αυτών θα προσαρμόζονται παράλληλοι δοκοί ίδιου υλικού και διατομής. Έτσι θα σχηματίζεται πλαίσιο 
διαστάσεων περίπου 2190x730mm στο οποίο θα τοποθετείται η οριζόντια ανάρτηση. Αυτή θα αποτελείται 
από μεταλλικούς σωλήνες από inox, διατομής περίπου  Ø 1’’, που θα προσαρμόζονται στις οριζόντιες 
δοκούς. Όμοια, στα μεσοδιαστήματα των κάθετων στύλων αριστερά και δεξιά θα τοποθετούνται οι οριζόντιες 
σωλήνες αναρρίχησης, οι οποίες θα αποτελούνται από ίδιων χαρακτηριστικών μεταλλικούς σωλήνες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3.500,00  

 Ολογράφως :  τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 32: Μεγάλο θεματικό σύνθετο μεταλλικό όργανο από inox, κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 10240 mm Απαιτούμενος χώρος: 13240Χ9460 
mm 

Πλάτος: 6450 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200 mm 

Ύψος: 3110 mm  

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 40 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, Αναρρίχηση, Ολίσθηση, Διάσχιση, Συνάντηση, Παιχνίδι Ρόλων, 
Διαδραστικά Παιχνίδια 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το σύνθετο θα αποτελείται από: 

 1 εξάγωνη πλατφόρμα 
 1 ρομβοειδή πλατφόρμα σε ύψος 150mm 
 3 τριγωνικές πλατφόρμες 
 1 πλατφόρμα σχήματος διπλού ρόμβου 
 1 ράμπα ανάβασης αμαξιδίου 
 1 κεκλιμένη γέφυρα πλατιά 
 1 τσουλήθρα σε ύψος πλατφόρμας 1200mm 
 1 τσουλήθρα σε ύψος πλατφόρμας 600mm 
 1 γέφυρα ισορροπίας  
 1 κεκλιμένη γέφυρα  
 1 κεκλιμένη αναρρίχηση με πιασίματα 
 1 τούνελ  
 1 σπιτάκι νηπίων 
 Πάγκοι 
 Τραπεζάκια 
 Διαδραστικά – εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα): 
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o ξυλόφωνο, 
o TICTACTOE,  
o περιστροφική μονάδα,  
o φρεζαρισμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι που διεγείρει τις αισθήσεις (κατάλληλο και για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες) από HDPE 
o άβακας, 
o ρολόι,  
o μαγαζάκι,  
o αστροναύτης με παράθυρο 

 Ανοξείδωτο μπαλκόνι 
 Προστατευτικά φράγματα  
 Διακοσμητικά πάνελ μορφής φοίνικα 

Το σύνθετο αποτελεί μια διαδρομή παιχνιδιού ειδικά διαμορφωμένη ώστε να είναι κατάλληλη και για ΑΜΕΑ 
και θα χωρίζεται σε δύο μέρη.  

Στο πρώτο μέρος, η είσοδος στην πρώτη πλατφόρμα, ρομβοειδούς σχήματος, σε ύψος 150mm θα 
πραγματοποιείται μέσω μίας πεπλατυσμένης ράμπας. Ευθεία και αριστερά του χρήστη όταν θα εισέρχεται σε 
αυτή υπάρχει προστατευτικό συρματόσχοινο με ειδική επικάλυψη πολυπροπυλενίου και χαμηλά 
προστατευτικά φράγματα από HPL. Στα δεξιά του θα συναντάει την είσοδο της κεκλιμένης πεπλατυσμένης 
γέφυρας με προστατευτική κουπαστή από συρματόσχοινο με επικάλυψη πολυπροπυλενίου. Μέσω αυτής ο 
χρήστης θα εισέρχεται στην δεύτερη εξαγωνική πλατφόρμα σε ύψος 300mm. Από τα δεξιά του η πρώτη και 
η δεύτερη πλευρά του εξάγωνου θα φέρουν διαδραστικά πάνελ δραστηριοτήτων από HPL. Θα ακολουθεί η 
τρίτη πλευρά από πάνελ HPL στην οποία θα βρίσκεται καθισματάκι. Παράλληλα στο καθισματάκι θα υπάρχει 
τοποθετημένος πάγκος ο οποίος θα στηρίζεται σε υποστύλωμα της πλατφόρμας. Στην πρώτη πλευρά του 
εξάγωνου στα αριστερά του χρήστη θα υπάρχει διακοσμητικό πάνελ, στη μισή πλευρά ενώ στην υπόλοιπη 
μισή, βρίσκεται η είσοδος προς τη κεκλιμένη γέφυρα. Στη τελευταία πλευρά του εξαγώνου τοποθετείται η 
γέφυρα ισορροπίας. Μέσω της κεκλιμένης γέφυρας, ο χρήστης θα μεταβαίνει στις τρεις επόμενες διαδοχικές 
βαθμιδωτές πλατφόρμες τριγωνικού σχήματος σε ύψος 600mm, 900mm και 1200mm αντίστοιχα, οι οποίες 
θα σχηματίζουν ένα είδος σκάλας ανάβασης στην τελευταία πλατφόρμα και θα φέρουν προστατευτικά 
φράγματα με θεματικά διακοσμητικά. Η τελευταία πλατφόρμα σε ύψος 1200mm θα έχει σχήμα διπλού 
ρόμβου και θα έχει έξι πλευρές. Στον πρώτο ρόμβο ο χρήστης θα συναντάει στα δεξιά του την κεκλιμένη 
πλατφόρμα αναρρίχησης με πατήματα- πιασίματα και ευθεία προστατευτικό φράγμα. Στον δεύτερο ρόμβο ο 
χρήστης θα έχει στα δεξιά και τα αριστερά του προστατευτικά φράγματα με θεματικά διακοσμητικά και 
μπροστά του την έξοδο σε τσουλήθρα. Στην εσοχή που θα δημιουργεί το πατάρι θα υπάρχει υποστύλωμα 
της κατασκευής που θα φέρει διακοσμητικό φοίνικα.  

Το δεύτερο μέρος θα ξεκινάει από το δεύτερο υποστύλωμα του εξαγωνικού πύργου και θα εξελίσσεται με 
διαδοχική συνοχή. Θα ξεκινάει με τρία διαδραστικά πάνελ σε σειρά και στη συνέχεια θα βρίσκεται το τούνελ. 
Από το τούνελ θα ξεκινάει άλλο ένα διαδραστικό πάνελ. Σε αυτό συνδέονται άλλα δύο διαδραστικά πάνελ τα 
οποία καταλήγουν σε μία τσουλήθρα νηπίων και ένα σπιτάκι νηπίων, αντίστοιχα.  

Μεταλλικά υποστυλώματα 

Η κατασκευή περιλαμβάνει δύο τύπους μεταλλικών υποστυλωμάτων.  

Ο πρώτος τύπος μεταλλικών υποστυλωμάτων θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη (inox) 
στραντζαριστή λαμαρίνα τραπέζιας διατομής και πάχους 4mm. Τα υποστυλώματα αυτά θα έχουν ανοιχτή τη 
μεγάλη τους πλευρά, και το κενό που θα δημιουργείται σε αυτή θα καλύπτεται με κομμάτι HPL πάχους 
12mm τουλάχιστον, σε όλο τους το ύψος.  

Ο δεύτερος τύπος υποστυλώματος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα (inox) εξάγωνης 
διατομής πάχους τοιχωμάτων 4,5mm με εσωτερικές νευρώσεις. Τα μήκη των δοκών θα εξαρτώνται από τα 
ύψη των παταριών, των προστατευτικών φραγμάτων και των επιπλέων κατασκευών που υπάρχουν 
(φοίνικες).  

Πατάρια 

Τα πατάρια ανάλογα με το σχήμα και το ύψος θα αποτελούνται από: 
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 μεταλλικές δοκούς  
 μία επιφάνεια δαπέδου από HPL πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική επίστρωση  
 μεταλλικά υποστυλώματα 

Οι μεταλλικοί δοκοί από στραντζαριστή λαμαρίνα inox, διατομής περίπου 60x60mm, θα σχηματίζουν το 
πλαίσιο του παταριού. Η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους από inox που θα 
στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται κομμάτι HPL πάχους τουλάχιστον 18mm με αντιολισθητική επίστρωση, 
με κατάλληλες διαμορφώσεις στις γωνίες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται στα μεταλλικά υποστυλώματα από 
στραντζαριστή λαμαρίνα inox με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Ράμπα 

Η ράμπα θα αποτελείται από ένα ορθογώνιο πάνελ από HPL πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική 
επίστρωση και δύο τριγωνικά πλαϊνά πάνελ από HPL διαφορετικού χρώματος με καμπυλόμορφα άκρα, 
πάχους περίπου 18mm.   

Κεκλιμένη γέφυρα πλατιά 

Η γέφυρα θα αποτελείται από: 

 δύο συρματόσχοινα 
 δάπεδο από HPL    
 δύο πλαϊνά προστατευτικά πάνελ από HPL    

Η γέφυρα θα αποτελείται από δύο συρματόσχοινα Φ16mm με επικάλυψη πολυπροπυλενίου ως κουπαστές. 
Το δάπεδο της γέφυρας θα είναι από HPL με αντιολισθηρή επίστρωση, πάχους 18mm τουλάχιστον. Τα 
πλαϊνά προστατευτικά, με καμπυλόμορφα άνω άκρα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους 
τουλάχιστον 18mm και θα φτάνουν μέχρι το έδαφος.  

Κεκλιμένη γέφυρα  

Η γέφυρα θα αποτελείται από: 

 δάπεδο από HPL πάχους 18mm 
 δύο πλαϊνά προστατευτικά πάνελ από HPL    

Το δάπεδο της γέφυρας θα είναι από δάπεδο από HPL πάχους 18mm αντιολησθηρό. Τα πλαϊνά 
προστατευτικά, με καμπυλόμορφα άνω άκρα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 
18mm.   

Τσουλήθρα σε ύψος 1200mm 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από:  

 μία μεταλλική σκάφη  
 δύο κουπαστές από πάνελ HPL 
 ένα θεματικό προστατευτικό τσουλήθρας  
 μία μεταλλική μπάρα κρατήματος. 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει μήκος ολίσθησης έως 2500 mm και πλάτος τουλάχιστον 390mm. Η σκάφη 
θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους το λιγότερο 1,5mm χωρίς ραφές συγκόλλησης κατά μήκος 
της επιφάνειας ολίσθησης και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από HPL πάχους τουλάχιστον 
18mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm με 
κυματιστά καμπυλόμορφα άκρα και μία μεταλλική (inox) μπάρα κρατήματος. 

Κεκλιμένη αναρρίχηση με πιασίματα  

Η αναρρίχηση θα αποτελείται από ένα ορθογώνιο πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm πάνω στο οποίο 
θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα πατήματα-πιασίματα. Τα πλαϊνά της θα αποτελούνται από δύο 
τριγωνικού σχήματος πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. Θα στερεώνεται στο άνω άκρο της στο πατάρι 
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της κατασκευής και μέσω των πλαϊνών της στα υποστυλώματα του πύργου. Η είσοδος στον πύργο θα φέρει 
μια χειρολαβή από τεμάχιο HPL πάχους 12 mm τουλάχιστον. 

Γέφυρα ισορροπίας  

Η γέφυρα θα αποτελείται από: 

 δύο μεταλλικούς σωλήνες  
 1 ενιαίο πάτημα  
 5 ζεύγη συρματόσχοινων ανάρτησης των πατημάτων 
 μεταλλικά στοιχεία πρόσδεσης των επιμέρους  

Η γέφυρα θα αποτελείται από δύο μεταλλικούς σωλήνες ως κουπαστές. Πάνω σε αυτές θα αναρτηθεί με 
ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα και με τη βοήθεια κάθετων συρματόσχοινων ενιαίο πάτημα από πάνελ HPL 
πάχους τουλάχιστον 18mm. Θα σταθεροποιείται στην κατασκευή με τη χρήση δύο αλυσίδων.  

Τούνελ  

To τούνελ θα αποτελείται από ένα μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ, αγωγό και από δύο πάνελ από HPL 
πάχους 18mm τουλάχιστον που θα φέρουν στρογγυλά ανοίγματα διαμέτρου το λιγότερο 800mm και θα 
προσαρμόζονται στα άκρα του τούνελ.  

Ο αγωγός διαμέτρου το λιγότερο Φ800mm θα προσαρτάται πάνω στα πάνελ από HPL με ειδικά μεταλλικά 
εξαρτήματα περιμετρικά στις άκρες του. Θα έχει λεία επιφάνεια εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρει επικάλυψη 
από υψηλής πυκνότητας πλαστικοποίηση. 

Σπιτάκι νηπίων  

Το σύνθετο θα περιλαμβάνει: 

 ένα επικλινές σκέπαστρο σε σχήμα φύλλο 
 τέσσερα υποστυλώματα 
 δύο διαδραστικά πάνελ  
 ένα πάγκο πώλησης   
 έναν άβακα. 

Το πρώτο πάνελ με διαδραστικό παιχνίδι φέρει ένα πάγκο πώλησης από HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. 
Θα ακολουθεί πάνελ με διαδραστικό παιχνίδι από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm που θα στηρίζεται σε δυο 
διαδοχικά υποστυλώματα στο έδαφος. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένας άβακας με ένα καθισματάκι που θα 
βρίσκονται ανάμεσα στα δύο τελευταία υποστυλώματα. Τα τρία τελευταία υποστυλώματα θα βρίσκονται σε 
τριγωνική διάταξη και θα φέρουν στέγαστρο σε σχήμα φύλλου από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm. 

Τσουλήθρα σε ύψος 600mm 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από:  

 μία μεταλλική σκάφη  
 δύο κουπαστές από πάνελ HPL 
 ένα θεματικό προστατευτικό τσουλήθρας  
 μία μεταλλική μπάρα κρατήματος. 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει μήκος ολίσθησης έως 1200mm mm και πλάτος τουλάχιστον 390mm. Η 
σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους το λιγότερο 1,5mm χωρίς ραφές συγκόλλησης κατά 
μήκος της επιφάνειας ολίσθησης και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από HPL πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους τουλάχιστον 
12mm με κυματιστά καμπυλόμορφα άκρα που θα θυμίζουν φύλλωμα φοίνικα και μία μεταλλική μπάρα 
κρατήματος. 

Διακοσμητικά πάνελ (φοίνικας) 

Το σύνθετο θα φέρει δύο διακοσμητικά στοιχεία φοίνικα στο άνω άκρο των ψηλότερων υποστυλωμάτων. 
Αυτά θα αποτελούνται το καθένα, από τρία κομμάτια από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm σχήματος 
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φύλλου φοίνικα με διακοσμητικές χαράξεις, τα οποία θα τοποθετούνται περιμετρικά της δοκού και θα 
στηρίζονται σε αυτή με μεταλλικά στοιχεία και υποστυλώματα από τεμάχια HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

Προστατευτικά φράγματα 

Τα προστατευτικά φράγματα θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον και θα φέρουν 
θεματικές χαράξεις και επιπλέον διακοσμητικά θεματικά κομμάτια από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον. Το 
κενό ανάμεσα στις διαδοχικές τριγωνικές πλατφόρμες θα κλείνει με πάνελ HPL πάχους 12mm. Το κενό που 
θα σχηματίζεται από το έδαφος έως το ύψος της ρομβοειδούς και της εξάγωνης πλατφόρμας θα κλείνει με 
πάνελ HPL πάχους 12mm. 

Καθισματάκια - πάγκοι  

Τα καθισματάκια και οι πάγκοι θα είναι κατασκευασμένοι από πάνελ HPL πάχους 12mm με καμπυλόμορφα 
άκρα ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.   

Διαδραστικά – εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα) 

Το συγκρότημα φέρει διάφορα εκπαιδευτικά – διαδραστικά πάνελ προσβάσιμα σε όλους, από HPL πάχους 
12mm. Σκοπός αυτών θα είναι η πνευματική άσκηση των χρηστών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. 

Ενδεικτικά, η δραστηριότητα του ξυλοφώνου αποτελείται από το πλαίσιο από HPL 12mm και τα μεταλλικά 
μέρη από ανοξείδωτη σωλήνα. Η δραστηριότητα της τρίλιζας αποτελείται από εννέα περιστρεφόμενους 
κυλίνδρους από πολυαιθυλένιο στερεωμένους πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 69.800,00  

 Ολογράφως :  εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 33: Μικρό θεματικό σύνθετο μεταλλικό όργανο από inox, κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 7800 mm Απαιτούμενος χώρος: 10960Χ8070 
mm 

Πλάτος: 5070 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1750 mm 

Ύψος: 3400 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 30 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, Αναρρίχηση, Ολίσθηση, Διάσχιση, Συνάντηση, Παιχνίδι Ρόλων, 
Διαδραστικά Παιχνίδια 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το σύνθετο θα αποτελείται από: 

 1 παράγωνη εξάγωνη πλατφόρμα 
 1 ρομβοειδή πλατφόρμα  
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 3 τριγωνικές πλατφόρμες 
 1 πλατφόρμα σχήματος διπλού ρόμβου 
 1 ράμπα  
 1 κεκλιμένη γέφυρα 
 1 τσουλήθρα 
 1 κάθετη αναρρίχηση με σχοινιά 
 2 κάθετες μεταλλικές σκάλες αναρρίχησης 
 1 κεκλιμένη αναρρίχηση με πιασίματα 
 2 πάγκοι 
 2 τραπεζάκια 
 3 διαδραστικά – εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα) 

o αντιστοίχιση 
o ρολόι 
o λαβύρινθος 

 Προστατευτικά φράγματα  
 Διακοσμητικά πάνελ μορφής φοίνικα 

Το σύνθετο αποτελεί μια διαδρομή παιχνιδιού ειδικά διαμορφωμένη ώστε να είναι κατάλληλη και για ΑΜΕΑ. 
Η είσοδος στην πρώτη πλατφόρμα, ρομβοειδούς σχήματος, σε ύψος 150mm θα πραγματοποιείται μέσω 
μίας πεπλατυσμένης ράμπας. Ευθεία και δεξιά του χρήστη όταν θα εισέρχεται σε αυτή υπάρχει 
προστατευτικό συρματόσχοινο με ειδική επικάλυψη πολυπροπυλενίου και χαμηλά προστατευτικά φράγματα 
από HPL. Στα αριστερά του θα συναντάει την είσοδο της κεκλιμένης πεπλατυσμένης γέφυρας με 
προστατευτική κουπαστή από συρματόσχοινο με επικάλυψη πολυπροπυλενίου. Μέσω αυτής ο χρήστης θα 
εισέρχεται στην δεύτερη εξαγωνική πλατφόρμα σε ύψος 300mm. Από τα δεξιά του η πρώτη και η δεύτερη 
πλευρά του εξάγωνου θα φέρουν διαδραστικά πάνελ δραστηριοτήτων από HPL που θα περιλαμβάνουν το 
παιχνίδι του «τροχού» και του «λαβύρινθου». Θα ακολουθεί η τρίτη πλευρά από πάνελ HPL στην οποία θα 
βρίσκεται καθισματάκι. Παράλληλα στο καθισματάκι θα υπάρχει τοποθετημένος πάγκος ο οποίος θα 
στηρίζεται σε υποστύλωμα της πλατφόρμας. Στην πρώτη πλευρά του εξάγωνου στα αριστερά του χρήστη θα 
υπάρχει διαδραστικό πάνελ με δραστηριότητα παιχνιδιού «λαβύρινθο». Μέσω της τελευταίας πλευράς του 
εξάγωνου ο χρήστης θα μεταβαίνει στις τρεις επόμενες διαδοχικές βαθμιδωτές πλατφόρμες τριγωνικού 
σχήματος σε ύψος 600mm, 900mm και 1200mm αντίστοιχα, οι οποίες θα σχηματίζουν ένα είδος σκάλας 
ανάβασης στην τελευταία πλατφόρμα και θα φέρουν προστατευτικά φράγματα με θεματικά διακοσμητικά. Η 
τελευταία πλατφόρμα σε ύψος 1500mm θα έχει σχήμα διπλού ρόμβου και θα έχει έξι πλευρές. Στον πρώτο 
ρόμβο ο χρήστης θα συναντάει στα δεξιά του την κεκλιμένη πλατφόρμα αναρρίχησης με πατήματα- 
πιασίματα και ευθεία την κάθετη μεταλλική σκάλα και την κάθετη αναρρίχηση με σχοινιά. Στην συνέχεια της 
αναρρίχησης με τα σχοινιά θα υπάρχει και δεύτερη κάθετη μεταλλική σκάλα. Στον δεύτερο ρόμβο ο χρήστης 
θα έχει στα δεξιά και τα αριστερά του προστατευτικά φράγματα με  θεματικά διακοσμητικά και μπροστά του 
την έξοδο σε τσουλήθρα. Στην εσοχή που θα δημιουργεί το πατάρι θα υπάρχει υποστύλωμα της κατασκευής 
που θα φέρει διακοσμητικό φοίνικα. Κάτω από την τσουλήθρα θα στερεώνονται ανάμεσα στα υποστυλώματα 
ένα πάνελ με διαδραστικό παιχνίδι «τροχού» και πάγκο στο άνω άκρο του και σε συνέχεια στα δεξιά του 
δεύτερο πάνελ που θα φέρει καθισματάκι.   

Μεταλλικά υποστυλώματα 

Η κατασκευή περιλαμβάνει δύο τύπους μεταλλικών υποστυλωμάτων. Ο πρώτος τύπος μεταλλικών 
υποστυλωμάτων θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη (inox) στραντζαριστή λαμαρίνα τραπέζιας 
διατομής και πάχους 4mm. Τα υποστυλώματα αυτά θα έχουν ανοιχτή τη μεγάλη τους πλευρά, και το κενό 
που θα δημιουργείται σε αυτή θα καλύπτεται με κομμάτι HPL πάχους 12mm τουλάχιστον σε όλο τους το 
ύψος.  

Ο δεύτερος τύπος υποστυλώματος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα (inox) εξάγωνης 
διατομής πάχους τοιχωμάτων 4,5mm με εσωτερικές νευρώσεις. Τα μήκη των δοκών θα εξαρτώνται από τα 
ύψη των παταριών, των προστατευτικών φραγμάτων και των επιπλέων κατασκευών που υπάρχουν 
(φοίνικες).  
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Πατάρια 

Τα πατάρια ανάλογα με το σχήμα και το ύψος θα αποτελούνται από: 

 μεταλλικές δοκούς από inox 
 μία επιφάνεια δαπέδου από HPL πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική επίστρωση  
 μεταλλικά υποστυλώματα 

Οι μεταλλικοί δοκοί από στραντζαριστή λαμαρίνα inox διατομής περίπου 60x60mm, θα σχηματίζουν το 
πλαίσιο του παταριού. Η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους από inox που θα 
στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται κομμάτι HPL πάχους τουλάχιστον 18mm με αντιολισθητική επίστρωση, 
με κατάλληλες διαμορφώσεις στις γωνίες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται στα μεταλλικά υποστυλώματα από 
στραντζαριστή λαμαρίνα inox με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Ράμπα 

Η ράμπα θα αποτελείται από ένα ορθογώνιο πάνελ από HPL πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική 
επίστρωση και δύο τριγωνικά πλαϊνά πάνελ από HPL διαφορετικού χρώματος με καμπυλόμορφα άκρα, 
πάχους περίπου 18mm.   

Κεκλιμένη γέφυρα  

Η γέφυρα θα αποτελείται από: 

 δύο συρματόσχοινα 
 δάπεδο από HPL    
 δύο πλαϊνά προστατευτικά πάνελ από HPL    

Η γέφυρα θα αποτελείται από δύο συρματόσχοινα Φ16mm με επικάλυψη πολυπροπυλενίου ως κουπαστές. 
Το δάπεδο της γέφυρας θα είναι από HPL πάχους 18mm τουλάχιστον. Τα πλαϊνά προστατευτικά, με 
καμπυλόμορφα άνω άκρα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm και θα 
φτάνουν μέχρι το έδαφος.  

Τσουλήθρα σε ύψος 1500mm 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από:  

 μία μεταλλική σκάφη  
 δύο κουπαστές από πάνελ HPL 
 ένα θεματικό προστατευτικό τσουλήθρας  
 μία μεταλλική μπάρα κρατήματος. 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ευθεία και έχει μήκος ολίσθησης έως 3000mm και πλάτος τουλάχιστον 450mm. Η 
σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους το λιγότερο 1,5mm χωρίς ραφές συγκόλλησης κατά 
μήκος της επιφάνειας ολίσθησης και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από HPL πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους τουλάχιστον 
12mm με κυματιστά καμπυλόμορφα άκρα που θα θυμίζουν φύλλωμα φοίνικα και μία μεταλλική (inox) μπάρα 
κρατήματος.  

Κεκλιμένη αναρρίχηση με πιασίματα  

Η αναρρίχηση θα αποτελείται από ένα ορθογώνιο πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm πάνω στο οποίο 
θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα πατήματα-πιασίματα. Τα πλαϊνά της θα αποτελούνται από δύο 
τριγωνικού σχήματος πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. Θα στερεώνεται στο άνω άκρο της στο πατάρι 
της κατασκευής και μέσω των πλαϊνών της στα υποστυλώματα του πύργου. Η είσοδος στον πύργο θα φέρει 
μια χειρολαβή από τεμάχιο HPL πάχους 12 mm τουλάχιστον. 
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Αναρρίχηση με σχοινιά 

Η αναρρίχηση θα αποτελείται στο άνω άκρο από μια μεταλλική σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ48 mm που 
θα προσαρτάται από την μία πλευρά σε υποστύλωμα του παταριού και στην άλλη πλευρά με υποστύλωμα 
στο έδαφος. Πάνω σε αυτήν θα προσαρμόζονται σε κάνναβο πιασίματα και πατήματα από συρματόσχοινο 
Φ16mm τουλάχιστον, επενδεδυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου. Τα συρματόσχοινα θα ενώνονται μεταξύ 
τους και με την περιμετρική κατασκευή με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την 
σταθερότητα τους. Η είσοδος στον πύργο θα έχει προστατευτική μπάρα διατομής τουλάχιστον Φ33mm για 
την ομαλή χρήση της δραστηριότητας. 

Κάθετη μεταλλική σκάλα αναρρίχησης 

Η κάθετη μεταλλική σκάλα αναρρίχησης θα αποτελείται από μεταλλικές σωλήνες διατομής τουλάχιστον 
Φ33mm που θα προσαρμόζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου. 

Διακοσμητικά πάνελ (φοίνικας) 

Το σύνθετο θα φέρει δύο διακοσμητικά στοιχεία φοίνικα στο άνω άκρο των ψηλότερων υποστυλωμάτων. 
Αυτά θα αποτελούνται το καθένα, από τρία κομμάτια από πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm σχήματος 
φύλλου φοίνικα με διακοσμητικές χαράξεις, τα οποία θα τοποθετούνται περιμετρικά της δοκού και θα 
στηρίζονται σε αυτή με μεταλλικά στοιχεία και υποστυλώματα από τεμάχια HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

Προστατευτικά φράγματα 

Τα προστατευτικά φράγματα θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον και θα φέρουν 
θεματικές χαράξεις και επιπλέον διακοσμητικά θεματικά κομμάτια από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον. Το 
κενό ανάμεσα στις διαδοχικές τριγωνικές πλατφόρμες θα κλείνει με πάνελ HPL πάχους 12mm. Το κενό που 
θα σχηματίζεται από το έδαφος έως το ύψος της ρομβοειδούς και της εξάγωνης πλατφόρμας θα κλείνει με 
πάνελ HPL πάχους 12mm. 

Διαδραστικά – εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα) 

Το συγκρότημα φέρει διάφορα εκπαιδευτικά – διαδραστικά πάνελ προσβάσιμα σε όλους, από HPL πάχους 
12mm. Σκοπός αυτών θα είναι η πνευματική άσκηση των χρηστών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.  

Ενδεικτικά τα εκπαιδευτικά – διαδραστικά πάνελ θα είναι αντιστοίχιση, ρολόι, λαβύρινθος ή ισοδύναμα.  

Καθισματάκια - πάγκοι  

Τα καθισματάκια και οι πάγκοι θα είναι κατασκευασμένοι από πάνελ HPL πάχους 12mm με καμπυλόμορφα 
άκρα ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.   

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 42.300,00  

 Ολογράφως :  σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 34: Θεματικό σύνθετο μεταλλικό όργανο από inox, κατάλληλο και για ΑΜΕΑ με αναρρίχηση 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 4300 mm Απαιτούμενος χώρος: 7090x7300 mm 

Πλάτος: 3590 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1400 mm 

Ύψος: 3400 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 
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Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 18 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, Αναρρίχηση, Ολίσθηση, Θεματικό παιχνίδι 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Δύο πύργους, 
 Μία τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 1200mm,  
 Μία κάθετη αναρρίχηση με πιασίματα  
 Ένα στύλο πυροσβέστη 
 Μία σκάλα 
 Μία οφιοειδής κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά 
 Δύο κάθετες μεταλλικές σκάλες  
 Διαδραστικά – εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα) 

o άβακας 
o ρολόι 
o λαβύρινθος 

Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται είτε από την σκάλα, είτε από την κάθετη αναρρίχηση με πιασίματα. 
Από την σκάλα, ο χρήστης μεταβαίνει στην πρώτη πλατφόρμα σε ύψος 1200mm από το έδαφος. Σε αυτήν 
αριστερά του, βρίσκει ένα φράγμα προστασίας, δεξιά την οφιοειδή κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά και 
ευθεία την τσουλήθρα. Από την οφιοειδή κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά ο χρήστης οδηγείται στην 
δεύτερη πλατφόρμα με ύψος 1200mm από το έδαφος. Δεξιά βρίσκεται ο στύλος πυροσβέστη, αριστερά η 
κάθετη αναρρίχηση με πιασίματα και ευθεία ένα φράγμα προστασίας. Στο κάτω επίπεδο του τελευταίου 
πύργου, τοποθετείται ένα τραπεζάκι από HPL πάχους 12 mm τουλάχιστον.  

Μεταλλικά υποστυλώματα 

Η κατασκευή περιλαμβάνει δύο τύπους μεταλλικών υποστυλωμάτων. Ο πρώτος τύπος μεταλλικών 
υποστυλωμάτων θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη (inox) στραντζαριστή λαμαρίνα τραπέζιας 
διατομής και πάχους 4mm. Τα υποστυλώματα αυτά θα έχουν ανοιχτή τη μεγάλη τους πλευρά, και το κενό 
που θα δημιουργείται σε αυτή θα καλύπτεται με κομμάτι HPL πάχους 12mm τουλάχιστον, σε όλο τους το 
ύψος.  

Ο δεύτερος τύπος υποστυλώματος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα (inox) εξάγωνης 
διατομής πάχους τοιχωμάτων 4,5mm με εσωτερικές νευρώσεις. Τα μήκη των δοκών θα εξαρτώνται από τα 
ύψη των παταριών, των προστατευτικών φραγμάτων και των επιπλέων κατασκευών που υπάρχουν 
(φύλλωμα).  

Πατάρια 

Τα πατάρια ανάλογα με το σχήμα και το ύψος θα αποτελούνται από: 

 μεταλλικές δοκούς από inox 
 μία επιφάνεια δαπέδου από HPL πάχους περίπου 18mm με αντιολισθητική επίστρωση  
 μεταλλικά υποστυλώματα 

Οι μεταλλικοί δοκοί από στραντζαριστή λαμαρίνα inox, διατομής περίπου 60x60mm, θα σχηματίζουν το 
πλαίσιο του παταριού. Η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους από inox που θα 
στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 





 

 

 
Σελίδα 105 

Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται κομμάτι HPL πάχους τουλάχιστον 18mm με αντιολισθητική επίστρωση, 
με κατάλληλες διαμορφώσεις στις γωνίες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται στα μεταλλικά υποστυλώματα από 
στραντζαριστή λαμαρίνα inox με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Τσουλήθρα σε ύψος 1200mm 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από:  

 μία μεταλλική σκάφη  
 δύο κουπαστές από πάνελ HPL 
 ένα θεματικό προστατευτικό τσουλήθρας  
 μία μεταλλική μπάρα κρατήματος. 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ευθεία και θα έχει πλάτος τουλάχιστον 450mm. Η σκάφη θα αποτελείται από 
ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους το λιγότερο 1,5mm χωρίς ραφές συγκόλλησης κατά μήκος της επιφάνειας 
ολίσθησης και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. Το 
προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm με κυματιστά 
καμπυλόμορφα άκρα που θα θυμίζουν φύλλωμα φοίνικα και μία μεταλλική (inox) μπάρα κρατήματος.  

Κάθετη αναρρίχηση με πιασίματα  

Η αναρρίχηση θα αποτελείται από καμπυλόμορφο πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm και θα φέρει και 
στις δύο πλευρές της ειδικά διαμορφωμένα πατήματα. Θα στερεώνεται στην μία πλευρά της στο 
υποστύλωμα του πύργου και στη άλλη με υποστύλωμα στο έδαφος. Η είσοδος στον πύργο θα φέρει 
προστατευτικό πάνελ από HPL πάχους 12 mm τουλάχιστον το οποίο έχει ανοίγματα για χειρολαβές. 

Στύλος πυροσβέστη 

Ο στύλος πυροσβέστη θα αποτελείται από μια μεταλλική σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ33 mm που θα 
προσαρτάται σε υποστύλωμα και θα βιδώνεται στο έδαφος.  Θα έχει καμπυλόμορφο άνω άκρο που θα 
εξασφαλίζει την διατήρηση της σωστής απόστασης ασφαλείας από την κατασκευή. Η είσοδος στον πύργο θα 
φέρει προστατευτικά από τεμάχια HPL πάχους 12 mm τουλάχιστον. 

Οφιοειδής κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά  

Η αναρρίχηση θα αποτελείται στο άνω άκρο από μια μεταλλική σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ48 mm που 
θα προσαρτάται στα υποστυλώματα των πύργων διαγώνια. Πάνω σε αυτήν θα προσαρμόζονται σε κάνναβο 
πιασίματα και πατήματα από συρματόσχοινο Φ16mm τουλάχιστον, επενδεδυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου. 
Τα συρματόσχοινα θα ενώνονται μεταξύ τους και με την περιμετρική κατασκευή με ειδικά μεταλλικά 
εξαρτήματα που θα εξασφαλίζουν την σταθερότητα τους. Η είσοδος στους πύργους θα έχει προστατευτική 
μπάρα διατομής τουλάχιστον Φ33mm για την ομαλή χρήση της δραστηριότητας. 

Κάθετη μεταλλική σκάλα  

Η κάθετη μεταλλική σκάλα αναρρίχησης θα αποτελείται από ενοξείδωτους σωλήνες διατομής τουλάχιστον 
Φ33mm που θα προσαρμόζονται ανάμεσα στα υποστυλώματα κατασκευής. 

Σκάλα 

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης. Τα πλαϊνά θα 
κατασκευαστούν από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm περίπου. Στην εσωτερική τους πλευρά και στα 
σημεία που τοποθετούνται οι βαθμίδες θα δημιουργηθούν «εσοχές» στις οποίες θα «εισχωρήσουν» οι 
βαθμίδες. Τα πλαϊνά στοιχεία θα σταθεροποιούν και θα ενώνουν τη σκάλα με την κατασκευή.  

Προστατευτικά φράγματα 

Τα προστατευτικά φράγματα θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον και θα φέρουν 
θεματικές χαράξεις και επιπλέον διακοσμητικά θεματικά κομμάτια από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον. Το 
κενό ανάμεσα στις διαδοχικές τριγωνικές πλατφόρμες θα κλείνει με πάνελ HPL πάχους 12mm. Το κενό που 
θα σχηματίζεται από το έδαφος έως το ύψος της ρομβοειδούς και της εξάγωνης πλατφόρμας θα κλείνει με 
πάνελ HPL πάχους 12mm. 
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Διαδραστικά – εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα) 

Το συγκρότημα φέρει διάφορα εκπαιδευτικά – διαδραστικά πάνελ προσβάσιμα σε όλους, από HPL πάχους 
12mm. Σκοπός αυτών θα είναι η πνευματική άσκηση των χρηστών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.  

Ενδεικτικά τα εκπαιδευτικά – διαδραστικά πάνελ θα είναι άβακα, ρολόι, λαβύρινθος ή ισοδύναμα.  

Καθισματάκια - πάγκοι  

Τα καθισματάκια και οι πάγκοι θα είναι κατασκευασμένοι από πάνελ HPL πάχους 12mm με καμπυλόμορφα 
άκρα ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και αντιολισθηρή επίστρωση.   

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 30.900,00  

 Ολογράφως :  τριάντα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 35: Θεματικό σύνθετο μεταλλικό όργανο από inox, κατάλληλο και για ΑΜΕΑ με διπλή ράμπα 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 4280 mm Απαιτούμενος χώρος: 8280x6150 mm 

Πλάτος: 3520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 900 mm 

Ύψος: 2720 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 18 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, κύλιση, εκπαιδευτικά πάνελ, παιχνίδι ρόλων, επικοινωνία 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις πύργους με ύψος πλατφόρμας περίπου 250mm 
 Ένα πύργο με ύψος πλατφόρμας περίπου 900mm 
 Μία τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm 
 Μία ράμπα 
 Κάθετη μεταλλική σκάλα 
 Τέσσερα θεματικά πάνελ με μορφή λουλούδι 
 Διαδραστικά – εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα) 

o ξυλόφωνο 
o αντιστοίχιση 
o ρολόι 
o άβακας 
o λαβύρινθος 

 Προστατευτικά πάνελ 

Η είσοδος στο σύνθετο όργανο θα πραγματοποιείται από την ράμπα ανάβασης η οποία θα καταλήγει σε 
πύργους ύψους πλατφόρμας περίπου 250mm. Ο χρήστης εισερχόμενος στον πρώτο πύργο θα έχει δεξιά 
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του ένα φράγμα προστασίας ενώ αριστερά του ένα πάνελ με δραστηριότητα. Συνεχίζοντας την πορεία του 
μεταβαίνει στο δεύτερο ισοϋψή πύργο ο οποίος δεξιά του θα φέρει ένα πάνελ με δραστηριότητα 
αντιστοίχισης και ευθεία του ένα απλό προστατευτικό πάνελ. Αριστερά του αυτός ο πύργος θα συνδέεται με 
τον τρίτο ισοϋψή πύργο ο οποίος δεξιά του θα φέρει ένα απλό προστατευτικό και ευθεία του θα εφάπτεται με 
τον πύργο με πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm. Αριστερά του τρίτου πύργου, θα βρίσκεται ο τέταρτος 
ισοϋψής πύργος όπου στα δεξιά του θα έχει ένα πάνελ με δραστηριότητα αντιστοίχησης και αριστερά του το 
κοινό πάνελ δραστηριότητας με τον πρώτο πύργο. Ευθεία του ο χρήστης θα εξέρχεται από το όργανο μέσω 
της ράμπας. Στον πύργο με πλατφόρμα ύψους περίπου 900mm ο χρήστης θα πραγματοποιεί είσοδο μέσω 
κάθετης μεταλλικής μπάρας η οποία θα αποτελείται από πατήματα και προστατευτικές μπάρες από σωλήνα 
τοποθετημένες στα υποστυλώματα του πύργου. Το σύνθετο θα ολοκληρώνουν τέσσερα θεματικά πάνελ 
«λουλούδι» τα οποία θα τοποθετούνται στις κορυφές τεσσάρων υποστυλωμάτων τα οποία θα έχουν 
μεγαλύτερο ύψος από τα υπόλοιπα. 

Τετράγωνο πατάρι: 

Το τετράγωνο πατάρι (πλατφόρμα) αποτελείται από: 

 Τέσσερις δοκούς inox διατομής 90Χ90mm 
 Μία επιφάνια αντιολισθητικού δαπέδου από HPL  
 Τέσσερεις δοκούς inox διατομής 60Χ30mm 

Οι τέσσερις μεταλλικοί δοκοί διατομής 60X30mm σχηματίζουν ένα τετράγωνο σταθερό πλαίσιο όπου η 
σύνδεση των γωνιών γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους κοχλίες, εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

Πάνω στο πλαίσιο εφαρμόζεται ένα τετράγωνο κομμάτι αντιολισθηρό HPL πάχους 18mm, με διαμορφώσεις 
στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται με βίδες και η στερέωση της πλατφόρμας στα 
υποστυλώματα από δοκούς inox διατομής 90Χ90mm με κατάλληλους μεταλλικούς συνδέσμους.  

Τσουλήθρα με ανοξείδωτη επιφάνεια 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία ενιαία μεταλλική ανοξείδωτη επιφάνεια. 
 Δύο πλευρικά τοιχώματα  
 Τη ζώνη προστασίας (έναντι πτώσης  

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης θα διαφοροποιείται 
ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης  περίπου 1700mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 
900mm) 

Η επιφάνεια της τσουλήθρας κατασκευάζεται ως ενιαίο τμήμα από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm 
χωρίς ραφές συγκόλλησης κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης. Η μεταλλική επιφάνεια της τσουλήθρας 
συνδέεται με βίδες στα δύο τοιχώματα της πλευρικής προστασίας από πάνελ HPL πάχους 18 mm, σε όλο το 
μήκος της.   

Κάθετα στη ζώνη εισόδου τοποθετείται το προστατευτικό εξόδου κατασκευασμένο από πάνελ HPL πάχους 
12mm. Αποτελείται από ένα ενιαίο πάνελ που βιδώνεται πάνω στα υποστυλώματα του πύργου.  

Διπλή ράμπα ανάβασης 

Η ράμπα ανάβασης θα έχει μήκος περίπου 1940mm και πλάτος περίπου 1300mm. Η μία πλευρά της θα 
στηρίζεται στο δάπεδο του χώρου του οργάνου και η άλλη πλευρά θα στηρίζεται στις πλατφόρμες των 
πύργων. Θα αποτελείται από πλαϊνές ανοξείδωτες μεταλλικές δοκούς, πάνω στις οποίες θα τοποθετείται HPL 
πάχους τουλάχιστον 18mm με αντιολισθηρή επιφάνεια. 

Μεταλλική κάθετη σκάλα 

Η κάθετη σκάλα του συγκροτήματος θα είναι σχεδιασμένη για πλατφόρμα με υψομετρική διαφορά περίπου 
900mm. Θα αποτελείται από ανοξείδωτα μεταλλικά και αντιολισθηρά πατήματα διατομής τουλάχιστον 
Ø25mm, τα οποία θα τοποθετούνται στο μεσοδιάστημα των υποστυλωμάτων του πύργου.  
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Διαδραστικά – Εκπαιδευτικά πάνελ (ή ισοδύναμα)  

Τα Διαδραστικά – Εκπαιδευτικά πάνελ θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm και θα 
τοποθετούνται στο μεσοδιάστημα των πύργων με πλατφόρμα ύψους περίπου 250mm από το έδαφος. 
Σκοπός αυτών θα είναι η πνευματική άσκηση των χρηστών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Ενδεικτικά 
η δραστηριότητα του ξυλοφώνου αποτελείται από το πλαίσιο από HPL 12mm και τα μεταλλικά μέρη από 
inox.  

Διακοσμητικά πάνελ  

Η θεματική επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm. Αυτή θα προσαρτάται 
στο άνω άκρο των υποστυλωμάτων μέσω μεταλλικών συνδέσμων και της οπής που θα έχει δημιουργηθεί 
μέσω μηχανισμού ακριβείας(CNC). 

Προστατευτικά πάνελ 

Τα προστατευτικά πάνελ θα κατασκευάζονται από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm και θα μπορούν να 
φέρουν διακοσμητικά ανοίγματα και χαράξεις. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 12.500,00  

 Ολογράφως :  δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 36: Οκταθέσια τραμπάλα ελατηρίου, γαλβανιζέ, με παράσταση (πχ. δράκους), κατάλληλη και 
για ΑΜΕΑ 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 2320 mm Απαιτούμενος χώρος: 4320x2970 mm 

Πλάτος: 970 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 640 mm 

Ύψος: 1080 mm  

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 8 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  2 - 8 ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από: 

 1 βάση βιδώματος 
 4 ελατήρια ταλάντωσης 
 1 κυρίως σώμα 
 2 καθιστικά 
 1 πάνελ (καθιστικό κατάλληλο και για χρήση από ΑΜΕΑ) 
 8 διακοσμητικά πάνελ 
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Η βάση συνδέεται στο κεντρικό κάθισμα και αποτελείται από τέσσερα ελατήρια ύψους 400mm, και δύο 
μεταλλικά συστήματα περιστροφής ενός άξονα. Τα καθίσματα είναι αντικριστά και μεταξύ τους τοποθετείται 
τρίτο πάνελ το οποίο λειτουργεί ως επιπλέον κάθισμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα αντικριστά καθίσματα 
συγκρατούνται στα πλαϊνά πάνελ με βίδες.  

Στα πλαϊνά κάθε καθιστικού τοποθετούνται διακοσμητικά πάνελ που έχουν την μορφή δράκου. Ανάμεσά 
τους τοποθετούνται τέσσερις ανοξείδωτοι σωλήνες μίας ίντσας ο καθένας, οι οποίοι λειτουργούν ως 
χειρολαβές και ως ποδολαβές της τραμπάλας αντίστοιχα. Στα πλαϊνά του καθιστικού κατάλληλου και για 
χρήση από ΑΜΕΑ, τοποθετούνται 2 πάνελ σε κάθε πλευρά που έχουν την μορφή ρόδας, τα οποία φέρουν 
οπές που χρησιμοποιούνται σαν χειρολαβές για την θέση ΑΜΕΑ.  

Το ελατήριο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, βαμμένο εν θερμώ, με ανόπτηση για να μη σπάει και θα 
βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή 100 micron. 

Τα ακριανά και το κεντρικό καθιστικό πάνελ, είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 15mm. 
Οι χειρολαβές και οι ποδολαβές είναι κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο σωλήνα Φ33. Τα 
πλαϊνά πάνελ με θεματική ενδεικτική μορφή δράκων, θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 12mm 
τουλάχιστον. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 7.550,00  

 Ολογράφως :  επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ  

 

Άρθρο 37: Τραμπάλα ελατηρίου τριών θέσεων 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 1000 mm Απαιτούμενος χώρος: 3500x3300 mm 

Πλάτος: 900 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm 

Ύψος: 750 mm  

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 3 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από : 

 1 πάνελ (καθιστικό κατάλληλο και για χρήση από ΑΜΕΑ) 
 3 καθιστικά 
 3 χρωματιστά πάνελ «σκυλάκι»  
 6 χειρολαβές  
 6 ποδολαβές 
 3 ελατήρια ταλάντωσης 
 3 βάσεις βιδώματος 
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Το τρία καθιστικά καθώς και το πάνελ (καθιστικό κατάλληλο και για χρήση από ΑΜΕΑ), θα είναι 
κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 18mm και τα χρωματιστά πάνελ με μορφή σκυλάκι ή 
ισοδύναμο θα είναι κατασκευασμένα από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 12mm. Οι χειρολαβές και οι 
ποδολαβές θα είναι κατασκευασμένες από πολυαμιδικό πλαστικό. Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 
περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και 
τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.370,00  

 Ολογράφως :  χίλια τρακόσια εβδομήντα ευρώ  

 

Άρθρο 38: Τραμπάλα ελατηρίου αυτοκινητάκι 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 1000 mm Απαιτούμενος χώρος: 2450x3000 mm 

Πλάτος: 450 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm 

Ύψος: 830 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1 - 5 ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από : 

 1 κάθισμα 
 διακοσμητικά χρωματιστά πάνελ  
 1 χειρολαβή  
 1 ποδολαβή 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 βάση βιδώματος 

Το αντιολισθηρό κάθισμα και τα διακοσμητικά πάνελ θα είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους τουλάχιστον 
12 mm και πάνελ αλουμινίου.  Οι χειρολαβές και οι ποδολαβές θα είναι κατασκευασμένες από πολυαμιδικό 
πλαστικό. 

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις 
στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.970,00  

 Ολογράφως :  χίλια εννιακόσια εβδομήντα ευρώ  

 

Άρθρο 39: Τραμπάλα ελατηρίου ελικόπτερο 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 880 mm Απαιτούμενος χώρος: 2880x2600 mm 

Πλάτος: 600 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm 

Ύψος: 900 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1 - 5 ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από :  

 1 κάθισμα 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 βάση βιδώματος 

Η τραμπάλα θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm με ενδεικτική μορφή 
ελικόπτερο, αεροπλανάκι, ή αντίστοιχο, τρεις ανοξείδωτους σωλήνες αποστάτες και μία αντιολισθηρή 
επιφάνεια καθίσματος επίσης από HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις 
στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.970,00  

. Ολογράφως :  χίλια εννιακόσια εβδομήντα ευρώ 

 

Άρθρο 40: Τραμπάλα ελατηρίου τρακτέρ 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 1000 mm Απαιτούμενος χώρος: 3000x2400 mm 

Πλάτος: 400 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm 

Ύψος: 950 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 
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Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1 - 8 ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από : 

 1 κάθισμα 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 βάση βιδώματος 

Η τραμπάλα θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm με ενδεικτική μορφή 
τρακτέρ, φορτηγό, ή αντίστοιχο, ανοξείδωτους σωλήνες αποστάτες, μία αντιολισθηρή επιφάνεια καθίσματος 
και πλάτη επίσης από HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις 
στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 2.650,00  

 Ολογράφως :  δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ  

 

Άρθρο 41: Παιχνίδι ελατηριωτό νηπίων, γαλβανιζέ, με παράσταση ψαράκι 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 720 mm Απαιτούμενος χώρος: 2720x2520 mm 

Πλάτος: 520 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: < 600 mm 

Ύψος: 875 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από : 

 1 κάθισμα 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 βάση βιδώματος 
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Το παιχνίδι θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm με ενδεικτική μορφή 
ψάρι, ή αντίστοιχο, τρεις ανοξείδωτους σωλήνες αποστάτες και μία αντιολισθηρή επιφάνεια καθίσματος 
επίσης από HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις 
στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.000,00  

 Ολογράφως :  χίλια ευρώ  

 

Άρθρο 42: Παιχνίδι ελατηριωτό νηπίων, γαλβανιζέ, με παράσταση πεταλούδα 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 735 mm Απαιτούμενος χώρος: 2735x2435 mm 

Πλάτος: 435 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: < 600 mm 

Ύψος: 840 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από : 

 1 κάθισμα 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 βάση βιδώματος 

Το παιχνίδι θα αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm με ενδεικτική μορφή 
πεταλούδα, ή αντίστοιχο, τρεις ανοξείδωτους σωλήνες αποστάτες και μία αντιολισθηρή επιφάνεια 
καθίσματος επίσης από HPL πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις 
στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.000,00  

 Ολογράφως :  χίλια ευρώ  
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Άρθρο 43: Παιχνίδι ελατηριωτό παίδων, γαλβανιζέ, με παράσταση σκυλάκι 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 965 mm Απαιτούμενος χώρος: 2965x2280 mm 

Πλάτος: 280 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: < 600 mm 

Ύψος: 810 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από : 

 1 κάθισμα 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 βάση βιδώματος 

Το παιχνίδι θα αποτελείται από ένα πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm σε ενδεικτική μορφή σκυλάκι, ή 
αντίστοιχο, λαβές πλαστικές και μία αντιολισθηρή επιφάνεια καθίσματος επίσης από HPL πάχους 12 mm. 

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις 
στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 970,00  

 Ολογράφως :  εννιακόσια εβδομήντα ευρώ  

 

Άρθρο 44: Παιχνίδι ελατηριωτό παίδων, γαλβανιζέ, με παράσταση αλογάκι 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 810 mm Απαιτούμενος χώρος: 2810x2300 mm 

Πλάτος: 300 mm Μέγιστο ύψος πτώσης: < 600 mm 

Ύψος: 800 mm 

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
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Περιγραφή οργάνου 

Το όργανο αποτελείται από : 

 1 κάθισμα 
 1 ελατήριο ταλάντωσης 
 1 βάση βιδώματος 

Το παιχνίδι θα αποτελείται από ένα πάνελ HPL πάχους τουλάχιστον 18mm σε ενδεικτική μορφή αλογάκι, ή 
αντίστοιχο, λαβές πλαστικές και μία αντιολισθηρή επιφάνεια καθίσματος επίσης από HPL πάχους 12 mm. 

Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου περίπου 200 mm με σύρμα διαμέτρου περίπου 20 mm και με βάσεις 
στα δύο άκρα, οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 970,00  

 Ολογράφως :  εννιακόσια εβδομήντα ευρώ  

 

Άρθρο 45: Υπαίθριο μουσικό όργανο ντραμς 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Διάμετρος: 400 mm Απαιτούμενος χώρος: Διάμ. 3400 mm 

Ύψος: 800 mm   

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1-2 

Δραστηριότητες: Εκπαιδευτικό παιχνίδι 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το υπαίθριο μουσικό όργανο ντραμς θα είναι ένα κυκλικό τύμπανο με επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα 
ασφαλώς τοποθετημένο επάνω στα πλαίσιά του, θα έχει σχεδιαστεί για μόνιμη εγκατάσταση σε εξωτερικούς 
χώρους. Αυτά τα τύμπανα δεν θα απαιτούν καμία προηγούμενη εμπειρία έτσι ώστε παιδιά και ενήλικες να 
απολαμβάνουν, αυτοσχεδιάζοντας, τους ήχους που παράγουν. Τα ντραμς διαθέτουν, συντονισμένες με 
ακρίβεια, 6 νότες σε κλίμακα C-μείζονα και παίζονται με τα χέρια, κατά προτίμηση με χτύπημα των 
δαχτύλων. 

Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από τον στύλο ο οποίος είναι ένα τρίποδο επάνω στο οποίο εδράζεται το 
κλειστό κυκλικό σύστημα του οργάνου και θα συνοδεύεται  από αρχείο δεδομένων ήχων (sound level data). 
Στην επάνω επιφάνεια θα είναι χαραγμένοι περιμετρικά οι χώροι που αφορούν στην κάθε μια από τις έξι 
νότες που διαθέτει.  

Ο εξοπλισμός θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3.700,00  

 Ολογράφως :  τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ  

 

Άρθρο 46: Μουσικοί στύλοι 

Γενικές διαστάσεις οργάνου   Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Διάμετρος: από 60 έως 90 mm Απαιτούμενος χώρος: 5600x3100 mm 

Ύψος: από 1200 έως 2480 mm   

Πιστοποίηση:  EN 1176-1:2017 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 1-6 

Δραστηριότητες: Εκπαιδευτικό παιχνίδι 

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:  1+ ετών 

Καταλληλότητα ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 

Περιγραφή οργάνου 

Το υπαίθριο μουσικό όργανο θα αποτελείται από έξι (6) άνισους μεταξύ τους μεταλλικούς ανοξείδωτους 
σωλήνες παραγωγής ήχου με τον μεγαλύτερο να βρίσκεται σε ύψος 2,48 μ από το έδαφος και τον μικρότερο 
σε ύψος 1,20 μ από το έδαφος. Η διάμετρος των σωλήνων κυμαίνεται από 60-90mm, έτσι ώστε σε 
συνδυασμό με το ύψος τους να επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση στον ήχο. 

Θα είναι σχεδιασμένο για μόνιμη εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους, και θα λειτουργεί με το χτύπημα των 
χεριών σε αυτό κατά μήκος κάθε σωλήνα.  

Θα παράγει νότες σε C-μείζονα κλίμακα, πεντατονική οκτάβα C3-C4, και δεν θα απαιτεί καμία προηγούμενη 
εμπειρία έτσι ώστε παιδιά και ενήλικες να απολαμβάνουν, αυτοσχεδιάζοντας, τους ήχους που παράγουν.  

Ο εξοπλισμός θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του κατασκευαστή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 9.100,00  

 Ολογράφως :  εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ  

 

Άρθρο 47: Δάπεδο ασφαλείας (κατάλληλο για ύψος πτώσης έως και 140 cm) 45 mm 

Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500 mm 

Πλάτος: 500 mm 

Πάχος: 45 mm 
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Περιγραφή 

Το δάπεδο οφείλει να εξασφαλίζει το απαιτούμενο ύψος πτώσης κατά ΕΝ-1177 κατ’ ελάχιστον ίσο με 140 cm 
και θα αποτελείται από πλάκες κατασκευασμένες από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης, διαστάσεων 500x500 mm και βάρους 29,5 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη 
αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα 
έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά του υλικού επί τόπου καθώς και η πλήρης 
τοποθέτησή του σε υφιστάμενη υπόβαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού. 
Περιλαμβάνονται επίσης, η απαιτούμενη κόλλα και οι πείροι σύνδεσης καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 61,00  

 Ολογράφως :  εξήντα ένα ευρώ 

 

Άρθρο 48: Δάπεδο ασφαλείας (κατάλληλο για ύψος πτώσης έως και 190 cm) 70 mm 

Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500 mm 

Πλάτος: 500 mm 

Πάχος: 70 mm 

Περιγραφή 

Το δάπεδο οφείλει να εξασφαλίζει το απαιτούμενο ύψος πτώσης κατά ΕΝ-1177 κατ’ ελάχιστον ίσο με 190 cm 
και θα αποτελείται από πλάκες κατασκευασμένες από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης, διαστάσεων 500x500 mm και βάρους 46,5 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη 
αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα 
έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά του υλικού επί τόπου καθώς και η πλήρης 
τοποθέτησή του σε υφιστάμενη υπόβαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού. 
Περιλαμβάνονται επίσης, η απαιτούμενη κόλλα και οι πείροι σύνδεσης καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 76,00  

 Ολογράφως :  εβδομήντα έξι ευρώ 
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Άρθρο 49: Δάπεδο ασφαλείας (κατάλληλο για ύψος πτώσης έως και 240 cm) 100 mm 

Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500 mm 

Πλάτος: 500 mm 

Πάχος: 100 mm 

Περιγραφή 

Το δάπεδο οφείλει να εξασφαλίζει το απαιτούμενο ύψος πτώσης κατά ΕΝ-1177 κατ’ ελάχιστον ίσο με 240 cm 
και θα αποτελείται από πλάκες κατασκευασμένες από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 
πολυουρεθάνης, διαστάσεων 500x500 mm και βάρους 65,0 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη 
αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα 
έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά του υλικού επί τόπου καθώς και η πλήρης 
τοποθέτησή του σε υφιστάμενη υπόβαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού. 
Περιλαμβάνονται επίσης, η απαιτούμενη κόλλα και οι πείροι σύνδεσης καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 83,00  

 Ολογράφως :  ογδόντα τρία ευρώ 

 

Άρθρο 50: Ράμπα προσαρμογής από χυτό δάπεδο από ανακυκλωμένο EPDM 
Η ράμπα προσαρμογής θα κατασκευαστεί από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων EPDM, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 1–3,5mm, και κόλλα πολυουρεθάνης. Θα καλύπτει τις υψομετρικές διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων παχών δαπέδων ασφαλείας που θα υπάρχουν σε κάθε παιδική χαρά, οι οποίες θα κυμαίνονται 
μεταξύ 4-10εκ. Το πλάτος της ράμπας, θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του δαπέδου στο οποίο θα 
εφαρμόζεται. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά του υλικού επί τόπου καθώς και η πλήρης 
τοποθέτησή του σε υφιστάμενη υπόβαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού. 
Περιλαμβάνονται επίσης, τα ειδικά υλικά – μικροϋλικά που απαιτούνται για την τοποθέτηση καθώς και οι 
δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 15,50  

 Ολογράφως :  δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Άρθρο 51: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού κάδου απορριμμάτων 
Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 40 cm περίπου 

Πλάτος: 32 cm περίπου  

Ύψος: 145 cm 
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Περιγραφή 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού κάδου απορριμμάτων, ανακλινόμενου και αποσπώμενου, 
χωρητικότητας 30 λίτρων. 

Θα αποτελείται από το μεταλλικό στύλο και τον κυλινδρικό μεταλλικό κάδο. Ο στύλος Φ60 έχει ύψος 
1450mm περίπου και θα φέρει στο επάνω μέρος διακοσμητική μεταλλική σφαίρα και στο κάτω μεταλλικό 
διακοσμητικό δίσκο. 

Ο κάδος θα είναι διαμέτρου 320mm περίπου και ύψους 460mm περίπου, με νευρώσεις και διακοσμητικές 
οπές κομμένες με λέιζερ. Στο κάτω μέρος θα φέρει επίσης 3 οπές για την αποστράγγιση υγρών. 

Η σύνδεση του κάδου με το στύλο θα γίνεται μέσω διακοσμητικής μεταλλικής τριγωνικής κατασκευής. Στο 
σημείο αυτό θα βρίσκεται και η κλειδαριά τριγωνικής διατομής που επιτρέπει την ανάκληση του κάδου και το 
εύκολο άδειασμα αλλά και την πλήρη αφαίρεση του για το καθάρισμα του εσωτερικού του. 

Η όλη κατασκευή θα είναι ηλεκτρογαλβανισμένη και περασμένη με επικάλυψη εποξικού primer. Η κατασκευή          
θα βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

Η εγκατάσταση θα γίνεται με εγκιβωτισμό εντός εδάφους με εκσκαφή οπών βάθους 60εκ και διαμέτρου 
30εκ περίπου. Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 10-15εκ υπό του εδάφους 
όπου και καλύπτεται πλήρως με το εκάστοτε υλικό δαπεδόστρωσης. Τα προϊόντα εκσκαφής 
απομακρύνονται από τον χώρο της παιδικής χαράς σε χώρους όπου επιτρέπεται η απόρριψη τους. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 250,00  

 Ολογράφως :  διακόσια πενήντα ευρώ 

 

Άρθρο 52: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κρήνης δύο στομίων 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κρήνης με δύο γούρνες σε διαφορετικά ύψη, ώστε το ένα να 
αντιστοιχεί εργονομικά σε άτομο που χρησιμοποιεί αναπηρική πολυθρόνα. Θα απαρτίζεται από κεντρικό 
μεταλλικό κορμό, δύο σκάφες για την αποστράγγιση των υδάτων και θυρίδες πρόσβασης στους εσωτερικούς 
μηχανισμούς. 

Ο κεντρικός κορμός διαστάσεων 200X100X1305mm, θα φέρει στο κάτω τμήμα του, βάση από μεταλλικό 
χαλυβδοέλασμα, διαστάσεων 300X200X4mm με τέσσερεις (4) τρύπες Φ13mm για το βίδωμα αυτού σε 
μπετόν απευθείας ή πάκτωση με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. Ο κορμός θα 
κατασκευάζεται από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Στον κεντρικό κορμό θα υπάρχουν 
οπές για την στερέωση των βρυσών καθώς και επιμέρους οπές για την στερέωση των σκαφών. Οι σκάφες 
διαστάσεων 300X185mm θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και θα φέρουν χαραγμένες 
επιφάνειες οι οποίες αποσκοπούν, στην αποστράγγιση των υγρών και τον γρήγορο καθαρισμό της 
επιφάνειας. 

Η βρύση θα είναι ανοξείδωτη και ενεργοποιείται με την πίεση οριζοντίως τοποθετημένου εμβόλου με 
ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματο κλείσιμο 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. Επίσης περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή 
δικτύου απορροής ομβρίων σε παρακείμενους χώρους φύτευσης. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.550,00  

 Ολογράφως :  χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 

Άρθρο 53: Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων καθιστικών πάγκων με πλάτη 

Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικού πάγκου διαμορφωμένου από μεταλλικό σκελετό και ξύλινες σανίδες 
για το κάθισμα και την πλάτη.  

Το παγκάκι θα έχει συνολικές διαστάσεις 1800x610x810mm περίπου, ενώ το πλάτος του καθίσματος θα 
είναι περίπου 460mm. Ο σκελετός θα αποτελείται από δύο πλαϊνά στηρίγματα με βραχίονες, 
κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο και τελείωμα με συνθετικό σμάλτο ή ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Οι 
σανίδες του καθίσματος και της πλάτης, συνολικά έξι (6), θα είναι κατασκευασμένες από τροπική ξυλεία με 
κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Για μεγαλύτερη σταθερότητα στο κέντρο θα διαθέτουν χαλύβδινη 
ενίσχυση. 

Όλα τα υλικά σύνδεσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 550,00  

 Ολογράφως :  πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 

Άρθρο 54: Επισκευή υφιστάμενων καθιστικών πάγκων 

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων καθιστικών πάγκων επενδυμένων με μάρμαρο.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των υλικών συντήρησης και 
αποκατάστασης, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου 
εξοπλισμού και εργαλείων 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 200,00  

 Ολογράφως :  διακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 55: Προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζοπάγκου 

Προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζοπάγκου με γενικές διαστάσεις 164x145 περίπου που θα αποτελείται από 
ένα τριγωνικό τραπέζι και τρία τριγωνικά καθίσματα. Τόσο το τραπέζι όσο και τα καθίσματα θα στηρίζονται 
σε μεταλλικούς ορθοστάτες από λακαρισμένο γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, ενώ οι τριγωνικές επιφάνειες 
τους θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ HPL πρεσσαριστό και με προστασία anti-graffiti. Η σύνδεση των 
τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς ανοξείδωτους συνδέσμους οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι με 
προστατευτικά πολυαμιδίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 950,00  

 Ολογράφως :  εννιακόσια πενήντα ευρώ 

 

Άρθρο 56: Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας ορθογωνικού σχήματος 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρως κατασκευασμένης ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από μασίφ 
ξυλεία Πεύκης ύψους 2,50 m. Αποτελείται από σύνθετες κολώνες συνολικής διατομής 0,15 x 0,15 m με 
κατάλληλα δοκάρια και επιμήκεις αποστάτες.  Η επικάλυψη θα γίνει με πυκνή καλαμωτή. 

Η ξυλεία της πέργολας θα φέρει μυκητοκτόνα επάλειψη για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από 
μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ) καθώς και βερνικόχρωμα.  

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή θα είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. Σημειώνεται 
ότι μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνεται η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις 
συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία θα είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν 
βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού θα γίνεται με 
ηλεκτροστατική βαφή όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176 δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην 
βαφή. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 135,00  

 Ολογράφως :  εκατόν τριάντα πέντε ευρώ 

 

Άρθρο 57: Εξαγωνικό κιόσκι με ενιαίο καθιστικό 

Προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου κιόσκι με πλευρά εξαγώνου περίπου 2 m και ύψος κατ’ ελάχιστο 
2,80 m.  

Η κατασκευή θα αποτελείται από:  

 Έξι (6) έξι ξύλινα υποστυλώματα  
 Μία (1) μία εξαγωνική στέγη  
 Ένα (1) ένα ενιαίο καθιστικό με πλάτη  

Η ξυλεία θα είναι από πεύκο πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές και η 
επικάλυψη της στέγης θα είναι από σανίδια ή ασφαλτικό κεραμίδι. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή θα είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. Σημειώνεται 
ότι μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνεται η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις 
συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία θα είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν 
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βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού θα γίνεται με 
ηλεκτροστατική βαφή όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176 δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην 
βαφή. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, σε υφιστάμενη υπόβαση, η θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή αυτού, καθώς και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 4.500,00  

 Ολογράφως :  τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 58: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης 

Η μεταλλική περίφραξη ύψους 1,20 µ. θα τοποθετηθεί περιμετρικά της παιδικής χαράς επί τοιχίου. Θα 
συντίθεται από πανέλα μεταλλικού πλέγματος, τα άκρα των οποίων θα στηρίζονται σε ορθοστάτες µε 
μεταλλικά ορθογώνια ελάσματα στερέωσης. 

Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται σε μέγιστη αξονική απόσταση 2,5 m. Θα είναι διαμορφωμένοι από 
χαλύβδινες κοιλοδοκούς διαστάσεων 60x40 mm. Στο άνω μέρος των ορθοστατών θα υπάρχει προστατευτικό 
κάλυμμα ενώ στο κατώτερο θα διαμορφώνεται βάση έδρασης για τη στερέωση στο τοιχίο µε εκτονούμενα 
βύσματα. 

Το πλέγμα των πανέλων θα συντίθεται από οριζόντιες χαλύβδινες ράβδους διατομής Φ8 mm και κάθετες 
διατομής Φ6 mm. Οι οριζόντιες ράβδοι θα είναι τοποθετημένες ανά ζεύγη και ανάμεσά τους θα διέρχονται οι 
κάθετες, σχηματίζοντας μέγεθος πλέγματος 50x200 mm. 

 Τα άκρα των πανέλων, στα σημεία σύνδεσης µε τους ορθοστάτες, θα είναι κατάλληλα διαμορφωµένα έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η αλληλοεπικάλυψη του πλέγματος αξονικά. Μπροστά από το πλέγμα θα 
τοποθετείται χαλύβδινο έλασμα πάχους 5mm και όλα μαζί θα βιδώνονται κατευθείαν πάνω στους 
ορθοστάτες. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια ενώ θα τονίζεται η 
γραμμικότητα των ορθοστατών. 

Όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα θα διαθέτουν επικάλυψη 3 στρωμάτων που θα 
επιτυγχάνεται µε α) τον εν θερμώ γαλβανισμό και τη δημιουργία στρώματος ψευδαργύρου, β) επιχρωμίωση 
που θα σχηματίζει µια σκληρή, εξαιρετικά ομαλή και ως εκ τούτου εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια, για την 
καλύτερη πρόσφυση της επακόλουθης γ) επίστρωσης ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα. Τα χρώματα που 
θα χρησιμοποιηθούν θα επιλεγούν από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο. Σημειώνεται ότι 
μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνεται η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις 
συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

Η περίφραξη θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα ανοίγματα προκειμένου να 
αποφευχθεί η παγίδευση κεφαλιού, ποδιού και δακτύλων και θα αποτρέπει το σκαρφάλωμα, καθώς δεν θα 
δημιουργούνται οριζόντια πατήματα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 110,00  

 Ολογράφως :  εκατόν δέκα ευρώ 
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Άρθρο 59: Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από 
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους. 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων περιφράξεων από ράβδους συνήθων διατομών και 
μορφής κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.  

Η περίφραξη θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα ανοίγματα προκειμένου να 
αποφευχθεί η παγίδευση κεφαλιού, ποδιού και δακτύλων και θα αποτρέπει το σκαρφάλωμα, καθώς δεν θα 
δημιουργούνται οριζόντια πατήματα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του μορφοσιδήρου και των 
υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
των κιγκλιδωμάτων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 5,30  

 Ολογράφως :  πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 

 
Άρθρο 60: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας περίφραξης δίφυλλης 

Η δίφυλλη μεταλλική πόρτα εισόδου θα έχει άνοιγμα 2,00 µ. και ύψος 1,20 µ. σε συνέχεια της μεταλλικής 
περίφραξης. 

Το κάθε φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο διαμορφωμένο από χαλύβδινες κοιλοδοκούς 
τετράγωνης διατομής και πλήρωση μεταλλικού πλέγματος. Το πλέγμα θα συντίθεται από οριζόντιες 
χαλύβδινες ράβδους διατομής Φ8 mm και κάθετες διατομής Φ6 mm. Οι οριζόντιες ράβδοι θα είναι 
τοποθετημένες ανά ζεύγη και ανάμεσά τους θα διέρχονται οι κάθετες, σχηματίζοντας μέγεθος πλέγματος 
50x200 mm. Θα διαθέτει κλειδαριά και χερούλι και ροζέτα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με καμπυλωμένες 
ακμές. 

Το κάθε φύλλο θα στηρίζεται σε χαλύβδινους ορθοστάτες τετράγωνης διατομής πάνω στους οποίους θα 
είναι αυτογενώς συγκολλημένοι δευτερεύοντες ορθοστάτες για τη σύνδεση των πανέλων μεταλλικού 
πλέγματος της πόρτας. 

Οι ορθοστάτες θα είναι διαμορφωμένοι από χαλύβδινες κοιλοδοκούς διαστάσεων 60x40 mm. Στο άνω μέρος 
των ορθοστατών θα υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα ενώ στο κατώτερο θα διαμορφώνεται βάση έδρασης 
για τη στερέωση σε σκυρόδεμα µε εκτονούμενα βύσματα. 

Οι μεντεσέδες θα είναι ενσωματωμένοι (συγκολλημένοι) στο πλαίσιο της πόρτας και τους ορθοστάτες για την 
αποτροπή ατυχημάτων και θα μπορούν να ρυθμιστούν μόνο από την εσωτερική πλευρά. 

Όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα θα διαθέτουν επικάλυψη 3 στρωμάτων που θα 
επιτυγχάνεται με α) τον εν θερμώ γαλβανισμό και τη δημιουργία στρώματος ψευδαργύρου, β) επιχρωμίωση 
που θα σχηματίζει μια σκληρή, εξαιρετικά ομαλή και ως εκ τούτου εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια για την 
καλύτερη πρόσφυση της επακόλουθης γ) επίστρωσης ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Τα χρώματα που 
θα χρησιμοποιηθούν θα επιλεγούν από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο. Σημειώνεται ότι 
μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνεται η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις 
συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

 Η πόρτα θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα ανοίγµατα προκειμένου να αποφευχθεί 
η παγίδευση μερών του σώματος και θα αποτρέπει το σκαρφάλωμα, καθώς δεν θα δημιουργούνται οριζόντια 
πατήματα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.400,00  

 Ολογράφως :  χίλια τετρακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 61: Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, συνήθων 
διατομών, μορφής κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώματα". 

Η πόρτα εισόδου θα έχει άνοιγμα 2,00 µ. και ύψος ίδιο με της μεταλλικής περίφραξης, θα πληροί δε τις 
προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα ανοίγματα των ράβδων που την αποτελούν προκειμένου να 
αποφευχθεί η παγίδευση κεφαλιού, ποδιού και δακτύλων και θα αποτρέπει το σκαρφάλωμα, καθώς δεν θα 
δημιουργούνται οριζόντια πατήματα. 

Οι μεντεσέδες θα είναι ενσωματωμένοι (συγκολλημένοι) στο πλαίσιο της πόρτας και τους ορθοστάτες για την 
αποτροπή ατυχημάτων Θα διαθέτει επίσης χερούλι με καμπυλωμένες ακμές και κλειδαριά. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας,, η πλήρης τοποθέτηση καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 7,30  

 Ολογράφως :  επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

Άρθρο 62: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας περίφραξης μονόφυλλης 

Η μονόφυλλη μεταλλική πόρτα εισόδου θα έχει άνοιγμα 1,20 µ. και ύψος 1,20 µ. σε συνέχεια της μεταλλικής 
περίφραξης. 

Το φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο διαμορφωμένο από χαλύβδινες κοιλοδοκούς τετράγωνης 
διατομής και πλήρωση μεταλλικού πλέγματος. Το πλέγμα θα συντίθεται από οριζόντιες χαλύβδινες ράβδους 
διατομής Φ8 mm και κάθετες διατομής Φ6 mm. Οι οριζόντιες ράβδοι θα είναι τοποθετημένες ανά ζεύγη και 
ανάμεσά τους θα διέρχονται οι κάθετες, σχηματίζοντας μέγεθος πλέγματος 50x200 mm. Θα διαθέτει 
κλειδαριά και χερούλι και ροζέτα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με καμπυλωμένες ακμές. 

Το φύλλο θα στηρίζεται σε χαλύβδινους ορθοστάτες τετράγωνης διατομής πάνω στους οποίους θα είναι 
αυτογενώς συγκολλημένοι δευτερεύοντες ορθοστάτες για τη σύνδεση του πανέλου μεταλλικού πλέγματος 
της πόρτας. 

Οι ορθοστάτες θα είναι διαμορφωμένοι από χαλύβδινες κοιλοδοκούς διαστάσεων 60x40 mm. Στο άνω μέρος 
των ορθοστατών θα υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα ενώ στο κατώτερο θα διαμορφώνεται βάση έδρασης 
για τη στερέωση σε σκυρόδεμα µε εκτονούμενα βύσματα. 

Οι μεντεσέδες θα είναι ενσωματωμένοι (συγκολλημένοι) στο πλαίσιο της πόρτας και τους ορθοστάτες για την 
αποτροπή ατυχημάτων και θα μπορούν να ρυθμιστούν μόνο από την εσωτερική πλευρά. 

Όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα θα διαθέτουν επικάλυψη 3 στρωμάτων που θα 
επιτυγχάνεται με α) τον εν θερμώ γαλβανισμό και τη δημιουργία στρώματος ψευδαργύρου, β) επιχρωμίωση 
που θα σχηματίζει μια σκληρή, εξαιρετικά ομαλή και ως εκ τούτου εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια για την 
καλύτερη πρόσφυση της επακόλουθης γ) επίστρωσης ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Τα χρώματα που 
θα χρησιμοποιηθούν θα επιλεγούν από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο. Σημειώνεται ότι 
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μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνεται η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις 
συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

 Η πόρτα θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα ανοίγµατα προκειμένου να αποφευχθεί 
η παγίδευση μερών του σώματος και θα αποτρέπει το σκαρφάλωμα, καθώς δεν θα δημιουργούνται οριζόντια 
πατήματα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 700,00  

 Ολογράφως :  επτακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 63: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αποτροπής εισόδου ζώων 

Ειδικό μεταλλικό πατάκι, μορφής εσχάρας, διαστάσεων 30x150εκ., με λάμες 30x3 mm, εδραζόμενες σε 
τελάρο από μορφοσίδηρο ανά 14,50mm, για την είσοδο κάθε παιδικής χαράς  με σκοπό την αποφυγή 
εισόδου των ζώων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών 
προτύπων,(υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009 και των διαδοχικών τροποποιήσεών 
της.) 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
συγκόλλησης, η πλήρης τοποθέτηση καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 100,00  

 Ολογράφως :  εκατό ευρώ 

 

Άρθρο 64: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αποτροπής αιφνίδιας εξόδου 

Το σύστημα αποτροπής αιφνίδιας εξόδου περιλαμβάνει προστατευτικό κιγκλίδωμα (εμπόδιο) σχήματος Π, με 
στρογγυλεμένες γωνίες, που αποτελείται από 2 κατακόρυφους ορθοστάτες (κατακόρυφες ευθύγραμμες 
ράβδοι) ύψους 0,80 μ. και μία οριζόντια ράβδο μέγιστου μήκος 1,50μ, όλα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
βαρέως τύπου Φ 2΄΄, πάχους τοιχώματος 3 mm και με οριζόντιο επιπλέον στοιχείο στα 0,10μ από το 
δάπεδο. Οι κατακόρυφες ευθύγραμμες ράβδοι θα φέρουν τετραγωνική βάση 4 οπών, ώστε να 
πραγματοποιηθεί μέσω κοχλιώσεων η πάκτωσή τους στο έδαφος. Η κατασκευή θα τοποθετείται σε 
απόσταση 1,50 m. από την είσοδο της παιδικής χαράς. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά 
στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση καθώς και οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 100,00  

 Ολογράφως :  εκατό ευρώ 
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Άρθρο 65: Επισκευή υφιστάμενων τοίχων περίφραξης 

Επισκευή υφιστάμενων τοίχων περίφραξης και προετοιμασία της επιφάνειας για χρωματισμό.  

Όπου υπάρχει εμφανής οπλισμός η επιφάνεια του θα τριφτεί με συρματόβουρτα ή γυαλόχαρτο και αφού 
καθαριστεί προσεκτικά θα γίνεται επίπαση με αναστολέα διάβρωσης και προστασίας οπλισμού.(τύπου 
ferroseal της Isomat ή protezione ferro της Sica. ) Ακολουθεί πλήρωση με έτοιμο λεπτόκοκκο ρητινούχο μη 
συρρικνούμενη τσιμεντοκονία. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά και οι δαπάνες πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων για την έντεχνη επισκευή των υφιστάμενων τοίχων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 16,00  

 Ολογράφως :  δεκαέξι ευρώ 

 

Άρθρο 66: Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 6,70  

 Ολογράφως :  έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

Άρθρο 67: Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. 
Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3,90  

. Ολογράφως :  τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

Άρθρο 68: Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τομών, η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές καθώς και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 0,65  

 Ολογράφως :  εξήντα πέντε λεπτά 
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Άρθρο 69: Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων. Ανανέωση κόμης δέντρων 
ύψους μέχρι 4 m 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα)  δέντρου ύψους μέχρι 4 m σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων 
κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές καθώς 
και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 9,05  

 Ολογράφως :  εννέα ευρώ και πέντε λεπτά 

 

Άρθρο 70: Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες 
Αρχές καθώς και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 25,05  

 Ολογράφως :  είκοσι πέντε ευρώ και πέντε λεπτά 

 

Άρθρο 71: Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η 
δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τομών, η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές καθώς και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 101,00  

 Ολογράφως :  εκατόν ένα ευρώ 

 

Άρθρο 72: Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε 
πλατείες, πάρκα κλπ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η 
δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τομών, η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές καθώς και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 151,00  

 Ολογράφως :  εκατόν πενήντα ένα ευρώ 
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Άρθρο 73: Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων. Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50m 

Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον τεμαχισμό σε 
μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με εκσκαφέα και την απομάκρυνση 
όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 2,05  

 Ολογράφως :  δύο ευρώ και πέντε λεπτά 

Άρθρο 74: Κόψιμο - εκρίζωση δέντρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 
μέχρι 0,60 m 

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και 
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων 
για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 61,00  

 Ολογράφως :  εξήντα ένα ευρώ  

 

Άρθρο 75: Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt 

Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων μηχανημάτων, επένδυση 
της μπάλας χώματος όγκου 45 - 150 lt με κατάλληλα υλικά, φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο 
φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του και 
μια άρδευση του με κατάκλιση της λεκάνης. Οι εργασίες μεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 10-05-08-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού, η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ) καθώς και το κόστος διαχείρισης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 45,00  

 Ολογράφως :  σαράντα πέντε ευρώ  

 

Άρθρο 76: Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  
Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε 
άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, 
λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 8,50  

 Ολογράφως :  οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
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Άρθρο 77: Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού 

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων 
οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση 
πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και 
ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης 
και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο καλής λειτουργίας), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 2,60  

 Ολογράφως :  δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

Άρθρο 78: Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, 
περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-02-01.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών 
εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 5,00  

 Ολογράφως :  πέντε ευρώ 

 

Άρθρο 79: Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων 

Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από ελεγχόμενη 
αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της  
εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 85,00  

 Ολογράφως :  ογδόντα πέντε ευρώ 

 

Άρθρο 80: Θάμνοι κατηγορίας Θ2 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Προτεινόμενα φυτά: 

Α/Α Θάμνοι Θ2 Ύψος Περίμετρος κορμού / όγκος γλάστρας 

1 Αγγελική μικρόφυλλη  
(Pittosporum Heterophyllum) 0,40- 0,45 μπάλα χώματος 3λτρ 
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2 Υπέρικο (Hypericum calycinum) 0,40- 0,45 μπάλα χώματος 3λτρ 

3 Οινοθήρα (Oenothira tetragona glauca) 0,2-0,4μ μπάλα χώματος 3λτρ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 4,30  

 Ολογράφως :  τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

Άρθρο 81: Θάμνοι κατηγορίας Θ3 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Προτεινόμενα φυτά: 

Α/Α Θάμνοι Θ3 Ύψος (m) Περίμετρος κορμού / όγκος γλάστρας 

1 Αγγελική μικρόφυλλη 
(Pittosporum Heterophyllum) 0,60-0,70 μπάλα χώματος 3λτρ 

2 Λεβάντα (Lavandula spp_ 0,60-0,80 μπάλα χώματος 3λτρ. 

3 Δενδρολίβανο έρπον (Rosmarinus 
prostrata) 0,20-0,40 μπάλα χώματος 3λτρ 

4 Λαδανιά (Cistus) 0,20-0,40 μπάλα χώματος 3λτρ 

5 Βερονίκη hebe andersonii 0,40-0,60 μπάλα χώματος 3λτρ 

6 Ελαίαγνος (Eleagnus spp) 0,60-0,80 μπάλα χώματος 3 λτρ 

7 Κάννα (Canna intica) 0,50-0,60 μπάλα χώματος 3λτρ 

8 Ρίγανη (Origanum vulgare) 0,20-0,30 μπάλα χώματος 3λτρ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 7,40  

 Ολογράφως :  επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

Άρθρο 82: Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 2,00  

 Ολογράφως :  δύο ευρώ 
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Άρθρο 83: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1,10  

 Ολογράφως :  ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

 

Άρθρο 84: Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m 

Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον 
κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 0,20  

 Ολογράφως :  είκοσι λεπτά 

 

Άρθρο 85: Φύτευση θάμνων μπορντούρας 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός καλλωπιστικού θάμνου, ύψους 60-80cm, με μπάλα χώματος 10-12 lt, με 
σκοπό το σχηματισμό φυτικού φράκτη, στο εσωτερικό της παιδικής χαράς. 

Τα φυτά θα τοποθετηθούν τρία ανά τρέχον μέτρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, συσκευασία, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο της εργασίας, οι τυχόν δαπάνες της προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης του φυτού στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευση του, οι πλάγιες μεταφορές, οι 
τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, η δαπάνη των υλικών που 
θα χρειαστούν, η αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και η αποζημίωση των εργαλείων και 
μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη. Το άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και ο καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών. Η γραμμική φύτευση με τη σωστή 
τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης 
και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του 
νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης και διαχείρισης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Προτεινόμενα φυτά : φωτίνια, βιβούρνο lucidum, πικροδάφνη, λιγούστρο texanum  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 20,00  

 Ολογράφως :  είκοσι ευρώ 
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Άρθρο 86: Φύτευση δένδρων κατηγορίας Δ7 με υπόγεια στήριξη 

Για την προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ7, μαζί με τις δαπάνες για τη συσκευασία, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευση, τις πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες 
κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, 
την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
προμήθεια και την έντεχνη φύτευση των δένδρων. 

Εξ αιτίας του μεγέθους των φυτών και της προστασίας τους από τους ανέμους που επικρατούν στην 
περιοχή θα τοποθετηθεί σύστημα υπόγειας στήριξης με ιμάντες και αγκύρια . 

Το σύστημα θα αποτελείται από τρία αγκύρια πλαστικοποιημένου συρματόσχοινου, τα οποία στο άνω 
σημείο τους συνδέονται ανά 120 μοίρες με κυκλικό ιμάντα και στο κάτω σημείο τους διαμέσου ούπα με 
κράσπεδο βαρέως τύπου πεζοδρομίου. Ο ιμάντας θα  φέρει καστάνια σύσφιξης για την τέντωση των 
αγκύριων μέσα στο έδαφος και την σταθεροποίηση της μπάλας χώματος του δένδρου. 

Προτεινόμενα δένδρα: 

Α/Α Δέντρα Δ7 Τεμάχια Ύψος Περίμετρος κορμού/όγκος γλάστρας 

1 

ΜΑΓΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ 
ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ 

MAGNOLIA GRANDIFLORA 
GALLISONIENSIS TREE 

1 1,75-2,00 m 16-20 cm Μπάλα χώματος 35-40 λτρ 

2 ΓΚΙΝΚΟ ΜΠΙΛΟΜΠΑ 
GINKGO BILOBA 1 3- 3,5m 20-25 cm Μπάλα χώματος 50 λτρ 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 390,50  

 Ολογράφως :  τριακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Άρθρο 87: Φύτευση δένδρων κατηγορίας Δ8 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός καλλωπιστικού δένδρου, ύψους 2,00-2,50m, με μπάλα χώματος 70 lt,. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται:  

 η προμήθεια, συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο της εργασίας όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,  

 οι τυχόν δαπάνες της προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του δένδρου στο φυτώριο του 
εργοταξίου μέχρι τη φύτευση του, οι πλάγιες μεταφορές, οι τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη,  

 το άνοιγμα λάκκων σε γαιώδες-ημιβραχώδες έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

 η φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης 

 η υποστύλωση του δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού 
στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία καθώς και η έμπηξη του 
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πασσάλου σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η 
πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον 

 η αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και η αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη.  

 η δαπάνη απομάκρυνσης και διαχείρισης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ).  

Προτεινόμενα δένδρα: ελιά, χαρουπιά, κουκουναριά, μουριά 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 190,00  

 Ολογράφως :  εκατόν ενενήντα ευρώ 

 

Άρθρο 88: Φύτευση δένδρων κατηγορίας Δ9 

Για την πλήρη εγκατάσταση ενός καλλωπιστικού δένδρου, ύψους 2,50-3,50m, με μπάλα χώματος 100 lt,. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται:  

 η προμήθεια, συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο της εργασίας όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,  

 οι τυχόν δαπάνες της προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του δένδρου στο φυτώριο του 
εργοταξίου μέχρι τη φύτευση του, οι πλάγιες μεταφορές, οι τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη,  

 το άνοιγμα λάκκων σε γαιώδες-ημιβραχώδες έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών 

 η φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης 

 η υποστύλωση του δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού 
στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία καθώς και η έμπηξη του 
πασσάλου σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η 
πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον 

 η αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και η αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη.  

 η δαπάνη απομάκρυνσης και διαχείρισης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ).  

Προτεινόμενα δένδρα: αλμυρίκια  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 220,00  

 Ολογράφως :  διακόσια είκοσι ευρώ 

 

Άρθρο 89: Λίπανση φυτών με τα χέρια 

Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 0,05  

 Ολογράφως :  πέντε λεπτά 
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Άρθρο 90: Επέκταση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου 

Εργασία επέκτασης υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου. Θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση σταλακτηφόρου 
Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, θάλαμο 
αυτορύθμισης με μεμβράνη και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, με 
ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας  A', για 
πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Ο σωλήνας θα ενωθεί με μία ή δύο ηλεκτροβάνες ελέγχου και θα 
συνδεθεί με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του χώρου. 

Περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου καθώς και η προμήθεια σωλήνων, 
εξαρτημάτων σύνδεσης, φρεατίου ηλεκτροβανών, βαλβίδων  και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του 
έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 13,00  

 Ολογράφως :  δεκατρία ευρώ 

 

Άρθρο 91: Εγκατάσταση νέου αυτόματου αρδευτικού  δικτύου   

Αφορά στην πλήρη κατασκευή αυτόματου αρδευτικού  δικτύου  (υπόγειο και υπέργειο τμήμα ) σε 
περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επέκταση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης. 

Tο αρδευτικό δίκτυο θα είναι ορθά και έντεχνα κατασκευασμένο και στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα υλικά, τα εξαρτήματα σύνδεσης και μικροϋλικά, μεταφορά επί τόπου των εργασιών, προσέγγιση 
και πλήρης εγκατάσταση, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με  τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ. Στην 
εργασία θα περιλαμβάνονται και οι δοκιμές του δικτύου υπό πίεση. Ενδεικτικά η προμήθεια και τοποθέτηση 
θα περιλαμβάνει:  
 Εκσκαφή με μηχάνημα για την διάνοιξη περασμάτων από δομικά υλικά, όπου αυτό είναι απαραίτητο, 

τοποθέτηση σωλήνα Φ75 10 ΑΤΜ για την διέλευση των στοιχείων της άρδευσης μεταξύ των  παρτεριών 
και αποκατάσταση των δομικών στοιχείων.   

 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε 
χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη. Το πρωτεύον δίκτυο θα τοποθετηθεί σε βάθος 20- 40 εκ. 

 Σωλήνας άρδευσης Φ32/10 ΑΤΜ  από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 
atm  Στις εργασίες για την τοποθέτησή του περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης 
φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η 
εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Κατά την εργασία συνδεσμολογίας υπολογίζεται η  προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση και δοκιμών  χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων αγωγών από 
πλαστικούς σωλήνες PVC ( ανεπίστροφη βαλβίδα ,  ταυ, σταυροί, καμπύλες, συστολές με ή  χωρίς 
ωτίδες), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 Τοποθέτηση σφαιρικών κρουνών 1΄΄.Θα είναι μεταλλικοί  κατάλληλοι για τον έλεγχο της ροής του νερού. 
 Σωλήνας άρδευσης Φ20/ 10 ΑΤΜ  από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 

10 atm  Στις εργασίες για την τοποθέτησή του περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης 
φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση και η 
εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01. Οι σταλάκτες  θα είναι αυτορυθμιζόμενοι, αυτοκαθαριζόμενοι, επισκέψιμοι, 
για πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Οι παροχές των σταλακτών κυμαίνονται από 4-12  λτ/ώρα, 
ανάλογα με το είδος των φυτών και τοποθετούνται με ειδικές σγρόμπιες  Προμήθεια επί τόπου του έργου 
με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα  με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01. 

 Το φίλτρο σίτας  1’’ 10 ΑΤΜ θα είναι από πλαστικό, χρώματος  μαύρου αποτελούμενο από τρία μέρη ι) το 
καπάκι, ιι) το σώμα και ιιι) τη σίτα. Το σώμα δίσκων  θα είναι 120 mesh . Θα φέρει σπείρωμα 1”  για 
παροχή έως 5Μ3/Η.  Θα είναι κατασκευασμένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10ΑΤΜ. 
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 Πλαστικό παραλληλόγραμμο φρεάτιο, υψηλής ανθεκτικότητας, με καπάκι 30Χ40 cm, για 4 Η/Β. Θα 
ασφαλίζει το καπάκι του με ανοξείδωτη μεταλλική βίδα. εργασία .Υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών 
(Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα 
του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου  ή 
βότσαλα στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του 
εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 

 Εργασία τοποθέτησης και σταθεροποίησης στεγανού κουτιού  προγραμματιστών, μεταλλικό, 
50Χ40Χ20/1,2 για τοποθέτηση προγραμματιστών ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με 
αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 
στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά 
ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα 
εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 

 Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) τετράκλωνο  χ 1,5και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του 
έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, 
σύνδεσης και ελέγχου. 

 Ηλεκτροβάνα  1” (ίντσα) ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με  μηχανισμό 
ρύθμισης παροχής (flow controller),όπου το υλικό κατασκευής του σώματος της ηλεκτροβάνας είναι 
υψηλής πυκνότητας ABS και του καπακιού nylon ενισχυμένο με υαλομβάμβακα. Το διάφραγμα είναι 
κατασκευασμένο από ελαστομερές υψηλής αντοχής santoprene. Το διάφραγμα υποστηρίζεται στο άνω 
μέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται  μαζί με την επενέργεια της πίεσης 
του νερού το πλήρες κλείσιμο της βάνας κατά την απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το ομαλό 
άνοιγμα αυτής.Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώματος είναι επίσης κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα.Το διάφραγμα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι με τέτοιο τρόπο ώστε 
να αποτρέπεται η βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξομείωσης αυτής. Η ηλεκτροβάνα διαθέτει 
πηνίο υψηλής αντοχής με αυτοφερόμενο έμβολο ώστε να μην αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη 
συντήρηση της βάνας. Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα ανοίγει χειροκίνητα με 
εσωτερική εκτόνωση. Το πηνίο ενεργοποιείται από εναλλασσόμενο ρεύμα 24VAC Η βαλβίδα διαθέτει και 
δυνατότητα εξωτερικής εκτόνωσης χάρις τη βίδα που στο καπάκι της βαλβίδας. Προμήθεια βανών και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. 

 Μειωτή πίεσης που θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση στην ηλεκτροβάνας ρεύματος για 
ρύθμιση της πίεσης από 20-100psi. 

 Αισθητήρας υγρασίας ικανός να διακόπτει το ρεύμα από τον προγραμματιστή στις ηλεκτροβάνες όταν η 
βροχόπτωση. 

  Επαγγελματικός Προγραμματιστής που θα είναι επεκτάσιμος με το στάνταρ μοντέλο στις 6 στάσεις. Ο 
προγραμματιστής θα διαθέτει 4 ανεξάρτητα προγράμματα (A, B, C, και  D) με 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα 
για τα προγράμματα A, B, και  C και  16 ενάρξεις για το πρόγραμμα D  σε σύνολο μέχρι και 40 ενάρξεις 
ημερησίως. Θα υπάρχει δυνατότητα  λειτουργίας οποιωνδήποτε 2 προγραμμάτων ταυτόχρονα. Η 
διάρκεια ποτίσματος θα ποικίλει από 1 λεπτό έως 12 ώρες με 1 λεπτό αύξηση ανά στάση. Θα υπάρχει 
δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης ανάμεσα στις στάσεις έως και 9 ώρες. Ο προγραμματιστής θα έχει 4 
επιλογές εβδομαδιαίου προγραμματισμού: 7-ήμερο ημερολόγιο, 31-ήμερο ημερολόγιο, μονές και ζυγές 
ημέρες προγραμματισμού. Θα διαθέτει επίσης ημερολόγιο 365 ημερών έτσι ώστε να είναι πραγματική η 
προσαρμογή των μονών και ζυγών ημερών προγραμματισμού. Η λειτουργία θα μπορεί να είναι 
αυτόματη, ημιαυτόματη ή και χειροκίνητη. Θα διαθέτει οθόνη LCD αφαιρούμενη, με δυνατότητα 
προγραμματισμού όταν αυτή δεν είναι τοποθετημένη στον προγραμματιστή. Οι μνήμες θα 
περιλαμβάνουν Γενική Ρύθμιση, Μηνιαία Ρύθμιση και Συγχρονισμένο με τον Ήλιο Ρύθμιση. Η Γενική 
Ρύθμιση θα αυξάνει το χρόνο άρδευσης σε ένα δοθέν πρόγραμμα με ένα φιξαρισμένο ποσοστό. Η 
Μηνιαία Ρύθμιση θα επιτρέπει τον προγραμματισμό όλων των εποχιακών τιμών για όλο το χρόνο για 
κάθε πρόγραμμα. Η Συγχρονισμένη με τον Ήλιο Ρύθμιση θα επιτρέπει να συμβούν όλες οι εποχιακές 
ρυθμίσεις σε καθημερινή βάση μόλις συνδεθεί στον προγραμματιστή ο κατάλληλος αισθητής ηλιακής 
ακτινοβολίας. Ο προγραμματιστής θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έως 2 αισθητές τύπου κλικ ή αισθητές 
παροχής. Ο προγραμματιστής θα επιτρέπει σύνδεση με αισθητή παροχής ο οποίος έχει καθοριστεί από 
τον χειριστή για τη διάμετρο του σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο αισθητής παροχής θα μετρά 
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πραγματική παροχή σε γαλόνια ή λίτρα. Ο προγραμματιστής θα έχει μνήμη καταγραφής στην οποία θα 
ανοίγει κάθε στάση για μια μικρή περίοδο, θα καταγράφει και θα αποθηκεύει την πραγματική παροχή ανά 
στάση. Όταν η παροχή θα ξεπερνιέται κατά τη διάρκεια ομαλής λειτουργίας, ο προγραμματιστής θα 
καταγράφει ένα alarm παροχής, θα διακόπτει την άρδευση της στάσης ή των στάσεων που συμβάλλουν 
σε αυτές τις χαμηλές ή υψηλές ενδείξεις και θα συνεχίζει με την άρδευση των στάσεων που δεν 
δημιουργούν πρόβλημα.Ο προγραμματιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραμμα γρήγορου ελέγχου , 
επιτρέποντας σε όλες τις στάσεις να λειτουργούν διαδοχικά για συγκεκριμένο χρόνο καθορισμένο από το 
χρήστη , με αυξήσεις από 1 δευτερόλεπτο ως 10 λεπτά. Ο προγραμματιστής θα διαθέτει επίσης 
πρόγραμμα εύκολης ανάκτησης που αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να 
επαναποθηκεύει το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή μετά την αρχική εγκατάσταση. Οι αποθηκευμένες 
ρυθμίσεις εύκολης ανάκτησης μπορούν να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή από το χρήστη. Ο 
προγραμματιστής θα διαθέτει ένα κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας για γρήγορους ελέγχους 
προβλημάτων. Η είσοδος του μετασχηματιστή θα είναι 120/240 VAC, 50/60Hz και η έξοδος 24 VAC, 1.5A 
(40VA). Η μέγιστη έξοδος κάθε στάσης θα είναι  24 VAC, 0.56A. Θα υπάρχει δυνατότητα backup του 
προγράμματος από ένα κύκλωμα μη πτητικής μνήμης που θα κρατά το πρόγραμμα επ’ αόριστο. Ο 
προγραμματσιτής θα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους χρόνους άρδευσης σε περίπτωση διακοπής με 
την χρήση μιας μπαταρίας λιθίου. Όλες οι ενδείξεις της κατάστασης του αισθητή, της δραστηριότητας της 
ηλεκτροβάνας και της παροχής θα είναι ορατές μέσω φώτων LED. Όλα τα alarms της στάσης ή της 
παροχής θα φαίνονται στην οθόνη LCD. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 26,00  

 Ολογράφως :  είκοσι έξι ευρώ 

 

Άρθρο 92: Μεταλλικές σχάρες δένδρων 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του δένδρου, 
με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και βαφή με δύο 
στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3,50  

 Ολογράφως :  τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Άρθρο 93: Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές 

Σχάρα καναλιού υδροσυλλογής, χαλύβδινη, γαλβανισμένη, ηλεκτροπρεσσαριστή, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της σχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της σχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός 
του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. 

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες βαρών του 
κατασκευαστή. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3,10  

 Ολογράφως :  τρία ευρώ και δέκα λεπτά 
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Άρθρο 94: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, νέας 
παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγματος στο 

πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου. 
 Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που 

χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης. 
 Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό 

υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου 
 Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
 Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του 

χώρου της επέμβασης.. 

Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 51,50  

. Ολογράφως :  πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
Άρθρο 95: Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE100, τρίτης γενιά, MRS10 ονομ. 

διαμέτρου DN 32mm/ονομ. πίεσης PN 10 atm. 
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, 
ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 

έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων 
για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

 Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και 
ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών 
(για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση 
των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για 
χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου. 

 Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 
του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

 Η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο.  
 Οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου. 

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required 
Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003. 

Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

Τιμή ενός μέτρου (m) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού από 
πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική 
λειτουργία 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 2,80  
. Ολογράφως :  δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 





 

 

 
Σελίδα 138 

Άρθρο 96: Διάτρητος αγωγός HDPE Φ90 

Για την τοποθέτηση εύκαμπτου διάτρητου αγωγού Φ90 εντός τάφρου 20 x 20εκ επενδεδυμένης με μη 
υφαντό γεωϋφασμα και της πλήρωσης με πλυμένα αδρανή υλικά 0,7-30mm και της συμπύκνωσης της μέχρι 
αρνήσεως με μηχανικά μέσα,  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του αγωγού, όλα τα απαραίτητα υλικά 
και μικροϋλικά (γεωϋφασμα, υλικά σύνδεσης, στήριξης κλπ), τα πλυμένα αδρανή, καθώς και η εργασία 
διάνοιξης των τάφρων 20x20 cm, τοποθέτησης του αγωγού, πλήρωσης των τάφρων και αποκομιδής των 
προϊόντων εκσκαφής. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)   

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 19,00  

. Ολογράφως :  δεκαεννέα ευρώ 

 

Άρθρο 97: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα 
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
 Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
 Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού 

έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην 
σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 11,30  

. Ολογράφως :  έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

Άρθρο 98: Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4, DN/OD 125 mm 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο) και 
τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 
εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα στεγάνωσης. 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 
σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης. 

 Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 
 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα: 
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 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη 

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 
ειδικών τεμαχίων. 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 3,60  

. Ολογράφως :  τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

Άρθρο 99: Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενων ιστών φωτισμού 

Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενων ιστών φωτισμού οποιουδήποτε ύψους στην οποία 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών 
 η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, 

σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.) 
 η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
 η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, 

των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως 
 η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 

επιμελής μόνωσή τους. 
 η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε χώρο επιτρεπόμενο από τις 

σχετικές διατάξεις, ανεξαρτήτως απόστασης, καθώς και η δαπάνη διαχείρισης. 
 η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στις αποθήκες του αρμόδιου Δήμου 

(παράδοση με πρωτόκολλο στον αρμόδιο αποθηκάριο του Δήμου). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 80,00  

 Ολογράφως :  ογδόντα ευρώ 

 

Άρθρο 100: Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) με ιστό 

Α. Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τεχνολογίας LED τύπου SMD, κατάλληλο για οδοφωτισμό και 
τοποθέτηση σε βραχίονα. 

 Η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10400 lumen, με μέγιστο τα 11000 lumen, 
ενώ η ισχύς του θα πρέπει να είναι έως και 85 watt. Η συνολική τελική απόδοση του φωτιστικού σώματος 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 130 lumen/watt. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
αποδεικνύονται από πλήρη έκθεση δοκιμών (test report) LM79-08. Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α+ και να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimming) 1-
10V. 

 Το περίβλημα του θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και να διαθέτει διαχωρισμένο 
θάλαμο για τις οπτικές μονάδες και το τροφοδοτικό. Θα πρέπει να έχει μηχανική αντοχή με ικανότητα 
κρούσης τουλάχιστον IK10 για το σύνολο του φωτιστικού (θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε από 
πιστοποιητικό δοκιμών ή από την πλήρη έκθεση δοκιμών ENEC), ενώ θα πρέπει να διαθέτει βαθμό 
στεγανότητας τουλάχιστον IP66 (θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε από πιστοποιητικό δοκιμών ή από την 
πλήρη έκθεση δοκιμών ENEC).  

 Θα είναι εφοδιασμένο με ειδική βαλβίδα απαγωγής υδρατμών για την αποφυγή θάμβωσης, ενώ το βάρος 
του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 6,5kg. Το περίβλημα θα πρέπει να διαθέτει εξωτερική βαφή από 
πολυεστερική πούδρα μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του 
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έναντι πιθανών διαβρώσεων για όλη τη διάρκεια ζωής του. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη σωστή ψύξη των φωτοδιόδων και του τροφοδοτικού, 
χωρίς τη χρήση ηλεκτρομηχανικών μέσων (πχ ανεμιστήρες), διασφαλίζοντας έτσι την σωστή λειτουργία 
του σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30 μέχρι και 60°C. 

 Το φωτιστικό σώμα θα φέρει και την υποδοχή στήριξης σε βραχίονα, κατασκευασμένη επίσης από 
αλουμίνιο (και βαμμένη με την ίδια όπως το σώμα διαδικασία), για σωλήνα διαμέτρου Φ60mm. Όλες οι 
εξωτερικές βίδες του φωτιστικού θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να ανοίγει από 
την κάτω πλευρά του, από όπου και θα γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης ή συντήρησης. 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τάση συνεχούς λειτουργίας 220-240Vac, ενώ θα πρέπει να αντέχει σε 
υπερτάσεις και βυθίσεις του εύρους 90-280Vac για σύντομο χρονικό διάστημα. Για λόγους προστασίας 
θα πρέπει να διαθέτει αντικεραυνικό σύστημα τουλάχιστον 10kA. Ο συντελεστής συνημίτονου (power 
factor) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0.95, ενώ θα είναι κλάσης μόνωσης I (που θα πρέπει να 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό ENEC και στις πλήρεις εκθέσεις δοκιμών LVD και EMC). Θα πρέπει να 
φέρει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση (είτε αυτόνομο είτε ενσωματωμένο στον οδηγό των 
φωτοδιόδων). 

 Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι χρώματος 4000°Κ (±100°Κ - το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται από 
πλήρη έκθεση δοκιμών (test report) LM79-08) και να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης μεγαλύτερου ή 
ίσου του 70% (που επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται από πλήρη έκθεση δοκιμών (test report) LM79-
08).  

 Θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων (LED) κάθε μία από τις οποίες δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει τα 3 Watt σε ισχύ, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία 
μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού (για την οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό). Κάθε μία από της 
φωτοδιόδους θα πρέπει να φέρει δικό της φακό – διαχύτη για την καλύτερη κατανομή της φωτεινής ροής. 

 Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτομετρικά αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (*.IES ή *.LDT) 
συμβατά με γνωστά προγράμματα φωτομετρίας (dialux, relux και λοιπά). 

 Η αναφερόμενη (reported) διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων κατά L90, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
100.000 ώρες μετρημένες με το πρότυπο LM80 και υπολογισμένες με το πρότυπο TM-21, για όλες τις 
θερμοκρασίες περιβλήματος μεγαλύτερες των 85°C, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι μετά την πάροδο του 
χρόνου ζωής οι φωτοδίοδοι θα διατηρούν τουλάχιστον το 90% της αρχικής τους φωτεινότητας. Για τα 
παραπάνω θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό LM80 του κατασκευαστή των φωτοδιόδων. 

 Θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από 
πιστοποίηση LvD μαζί με την πλήρη έκθεση δοκιμών (LvD test report) από πιστοποιημένο εργαστήριο 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN60598-1 EN60598-2-3 και EN 62493 ενώ οι φωτοδίοδοι θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές του EN62031. Θα πρέπει να υποστηρίζεται από πιστοποίηση EMC μαζί με 
την πλήρη έκθεση δοκιμών (EMC test report) από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα 
EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3. Το φωτιστικό πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο 
φωτοβιολογικής ασφάλειας EN62471. Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση και πλήρη έκθεση δοκιμών (test 
report) ENEC από αναγνωρισμένο εργαστήριο για το σύνολό του ως φωτιστικό, η οποία εξασφαλίζει τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος στο σύνολο της παραγωγής του. 

 Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση RoHS 2011/65/EU και 2015/863/EU (ή μεταγενέστερη) από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο σύμφωνη με τα IEC 62321-3-1, IEC 62321-5, IEC 62321-4, IEC 62321-6, 
IEC 62321-7-1 και IEC 62321 για την περιορισμένη χρήση ελεγχόμενων ουσιών. 

 Ο οίκος κατασκευής, καθώς και ο εισαγωγέας του φωτιστικού στην Ελλάδα, θα πρέπει να φέρει 
πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001.Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άνευ όρων 
εγγύηση πέντε (5) ετών του κατασκευαστή ή του προμηθευτή (ανεξάρτητα από την ποιότητα της τάσης 
του δικτύου τροφοδοσίας, εξαιρείται η περίπτωση βανδαλισμών). 

 Για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι αποδεκτή η δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή ή το 
φύλλο προδιαγραφών/prospectus του φωτιστικού, εκτός από τα σημεία στα οποία απαιτείται η 
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προσκόμιση πιστοποιητικού ή πλήρης έκθεση δοκιμών (test report), ή ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 
Τέλος, όλα τα πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών που θα προσκομιστούν θα πρέπει να συνοδεύονται 
από την πιστοποίηση ISO17025 του εργαστηρίου που τα εξέδωσε. 

Β. Ο ιστός, συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 m και με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm, θα 
κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα διαμέτρου Φ89mm, και από χαλύβδινη σωλήνα διαμέτρου 
Φ76mm στην κορυφή.  

 Στη βάση, θα φέρει χαλύβδινη λάμα πάχους 10mm, για τη σωστή και ορθή αγκύρωσή του στο έδαφος. 

 Επιπλέον, στα 80cm από τη βάση, θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης, 20x8cm , ώστε να υπάρχει πρόσβαση 
για την ένωση των αγωγών.  

 Η όλη κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

 Στην προμήθεια του ιστού περιλαμβάνεται και η βάση πάκτωσης, η οποία κατασκευάζεται με 4 
γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια διαμέτρου Φ16.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και εγκατάσταση ιστού και φωτιστικού 
σώματος, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση σε υφιστάμενη υπόβαση, η 
θεμελίωση και συναρμολόγηση του υπό προμήθεια είδους, οι καλωδιώσεις τροφοδότησης του φωτιστικού 
σώματος τύπου Α05W-U (NYM μονόκλωνα) διατομής 3x1.5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό), 
οι καλωδιώσεις τροφοδότησης του ιστού τύπου J1W-U (NYΥ) διατομής 3x2.5mm2 (από το πίλαρ μέχρι το 
ακροκιβώτιο κάθε ιστού), τα απαιτούμενα εργαλεία καθώς και οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση 
των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα 
προαναφερόμενα. 

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου 
βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη 
ιστού. 

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό και πλήρως εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον 
βραχίονά του 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.900,00  

 Ολογράφως :  οκτακόσια εννιακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 101: Ηλιακό φωτιστικό με διπλό βραχίονα και προβολείς LED με ιστό 

Ο φωτισμός επιτυγχάνεται μέσω ηλιακού φωτιστικού με βραχίονα, με φωτοβολταϊκό αναρτημένο σε ιστό. 

Πάνω στο βραχίονα θα τοποθετούνται δύο προβολείς led. Οι προβολείς θα είναι 100Watt, με ψυχρό φως 
6400Κ, στεγανότητα IP65. Στην πίσω πλευρά του πάνελ από αυτή των φωτιστικών led υπάρχει ηλιακό 
πάνελ και μπαταρία 18Ah, με χρόνο φόρτισης περίπου 5 ώρες και 12  ώρες λειτουργίας μετά από πλήρη 
φόρτιση. Το φωτιστικό παραδίδεται με τηλεχειριστήριο ώστε να ικανοποιούνται οι διαφορετικές απαιτήσεις 
της Υπηρεσίας. Μέσω του τηλεχειριστήριου δίδεται η επιλογή χρονομέτρου-ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης. Η διάρκεια ζωής του φωτιστικού θα είναι 20.000 ώρες. 

Ο ιστός του φωτιστικού, ύψους περίπου 3500mm, θα κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα διαμέτρου 
Φ76mm τουλάχιστον, με πάχος τοιχώματος 3mm τουλάχιστον και θα φέρει βραχίονα διατομής Φ60mm 
τουλάχιστον. Στη βάση, θα φέρει χαλύβδινη λάμα διαστάσεων 300X300mm και πάχος 10mm, για τη σωστή 
και ορθή αγκύρωσή του στο έδαφος.  Συμπεριλαμβάνεται η κατάλληλη βάση στήριξης με το αντίστοιχο 
αγκύριο. 

Η όλη κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
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 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 
10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την 
τυπική διατομή της μελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους 
και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με 

χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση προστατευτικών καλλυμάτων στα 
περικόχλια. 

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 

ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη 
 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό και η 

σύνδεσή τους 
 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που 

προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα. 

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό και πλήρως εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον 
βραχίονά του 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 2.230,00  

 Ολογράφως :  δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ 

 

Άρθρο 102: Πίλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα 
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά 
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του 
κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
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 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων.  

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, 

αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή 
άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει 
οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 1.400,00  

 Ολογράφως :  χίλια τετρακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 103: Συντήρηση υφιστάμενων φωτιστικών ιστών και σωμάτων και αποκατάσταση καλής 
λειτουργίας 

Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί η καλή λειτουργία 
υφιστάμενων φωτιστικών ιστών και σωμάτων όπως επί παραδείγματι: 

 ανακαίνιση βαφής ιστών φωτισμού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του έργου (αφαίρεση 
αφισών, απόξεση παλιών χρωμάτων, αποκατάσταση φθορών, υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό 
ψυχρού γαλβανίσματος, εφαρμογή αντισκωριακού και χρώματος), 

 ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα φωτιστικού σώματος επί ιστού, οποιασδήποτε μορφής και 
διαστάσεων, είτε επί τόπου του έργου ή με μεταφορά σε συνεργείο (απόξεση παλιών χρωμάτων, 
αποκατάσταση φθορών, υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος, εφαρμογή 
αντισκωριακού και χρώματος),  

 καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου, εγκατεστημένων σε ιστό ή αντικατάστασή τους,  
 αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης ιστού που έχει υποστεί  στρέβλωση από πρόσκρουση ή άλλη 

αιτία, με θέρμανση με φλόγα προπανίου, ευθυγράμμιση, αποκατάσταση του σπειρώματος με φιλιέρα και 
τοποθέτηση νέου διπλού περικοχλίου, 

 έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων των φωτιστικών σωμάτων με χρήση οργάνων, η 
αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της 
κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ, 

 αντικατάσταση καλύματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να 
εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του, 

 αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού, με όλα τα παρελκόμενά 
του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες 
προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.), 

 αντικατάσταση λαμπτήρων, 
 έλεγχος και αντικατάσταση όπου απαιτείται καλωδιώσεων, κλπ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 H προσωρινή αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και επανασύδεση 
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 Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών 
 Η απασχόληση του εργατοτεχνικού προσωπικού,  
 οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, μηχανημάτων και εργαλείων 
 Η εκτέλεση δοκιμών για την διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του φωτιστικού ιστού και σώματος 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 300,00  

 Ολογράφως :  τριακόσια ευρώ 

 

Άρθρο 104: Κατασκευή πινακίδας εισόδου 

Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδας σήμανσης µε ενδεικτικές διαστάσεις 100x80 cm. 

Η πινακίδα εισόδου θα φέρει εκτυπωμένες όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που προδιαγράφονται στην 
Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικής και συμπληρωματικής της Υ.Α.28492/2009 (Β’ 931). 

Θα είναι κατασκευασμένη από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5mm και θα είναι 
επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay 
Film), η οποία επιτρέπει τον καθαρισμό της πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λπ. με τη 
χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώματος 

Η πινακίδα θα τοποθετείται πάνω στην περίφραξη δίπλα στην είσοδο της παιδικής χαράς με ασφαλή τρόπο.  

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την πλήρη και έντεχνη ανάρτηση 
της πινακίδας καθώς και μικρο-τροποποιήσεις μετά από συνεργασία της Υπηρεσίας με τον εκάστοτε αρμόδιο 
Δήμο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 450,00  

. Ολογράφως :  τετρακόσια πενήντα ευρώ 

 

Άρθρο 105: Εργασία πιστοποίησης 5 παιδικών χαρών 

Στην εργασία πιστοποίησης περιλαμβάνεται η διαδικασία της επιθεώρησης μετά την τελική τοποθέτηση του 
συνόλου του εξοπλισμού, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και η λήψη της πιστοποίησης της 
εγκατάστασης (ανά παιδική χαρά) (έκθεση  ελέγχου, πιστοποιητικό), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα µε την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν 
μαζί µε την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931): 
«όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφασης και 
τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, 
του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού µε τα ισχύοντα πρότυπα». 

Η πιστοποίηση θα γίνει αποκλειστικά από Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το Εθνικό 
Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (Υ.Α.28492/11-5-2009) και σύμφωνα 
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Απαραίτητη η τεκμηριωμένη εμπειρία του Φορέα στην πιστοποίηση 
παιδικών χαρών στην Ελλάδα.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 350,00  

. Ολογράφως :  τριακόσια πενήντα ευρώ 
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Άρθρο 106: Σύνταξη φακέλου παιδικής χαράς για την παροχή σήματος καταλληλότητας 

Για κάθε παιδική χαρά που ολοκληρώνεται και παραδίδεται στον αρμόδιο Δήμο, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συντάξει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την Εγκύκλιο: 44 (Α.Π. 30681 – 
07/08/2014) που αφορούν στην Οργάνωση και Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών ΟΤΑ και να παραδώσει 
ένα πλήρες αντίγραφο στον εκάστοτε αρμόδιο Δήμο και ένα πλήρες αντίγραφο στην επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς : 250,00  

. Ολογράφως :  διακόσια πενήντα ευρώ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης της προμήθειας 
της επικεφαλίδας και αφού μελέτησα λεπτομερώς τις επιτόπιες συνθήκες για την κατασκευή της υπόψη 

προμήθειας προσφέρω το παρακάτω ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί 

       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αποξήλωση φθαρμένου 
ελαστικού δαπέδου ασφαλείας m2 3,60 525,00 1.890,00 

2 Αποξήλωση φθαρμένου 
συνθετικού  χλοοτάπητα m2 3,60 525,00 1.890,00 

3 Αποξήλωση οργάνων παιδικής 
χαράς μετά προσοχής τεμ 150,00 5,00 750,00 

4 
Αποξήλωση ξύλινων πάγκων και 
λοιπού αστικού εξοπλισμού μετά 
προσοχής 

τεμ 100,00 14,00 1.400,00 

5 Αποξήλωση παλαιάς ξύλινης 
πέργκολας τεμ 200,00 2,00 400,00 

6 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

m3 36,43 10,00 364,30 

7 

Καθαίρεση  στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού 

m3 64,43 15,00 966,45 

 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: 
 
 
 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 
 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
1.209.663,15 € [ χωρίς Φ.Π.Α. ] 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ [ΚΑΕ 9729.07.012] 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

8 

Καθαρισμός και ισοπέδωση 
εδάφους για την δημιουργία 
υπόβασης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, απομάκρυνση και 
μεταφορά άχρηστων υλικών 

m2 17,50 2.300,00 40.250,00 

9 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων, σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

m3 12,92 135,00 1.744,20 

10 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων, σε 
εδάφη βραχώδη, εκτός από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς 
χρήση εκρηκτικών 

m3 36,43 30,00 1.092,90 

11 Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου m3 24,10 500,00 12.050,00 

12 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 

m3 90,00 260,00 23.400,00 

13 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 

m3 95,00 130,00 12.350,00 

14 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα 
B500C (S500s) 

Kg 1,01 5.150,00 5.201,50 

15 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s) 

Kg 1,07 800,00 856,00 

16 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών m2 15,70 180,00 2.826,00 

17 Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων m2 20,25 500,00 10.125,00 

18 
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από 
σκυρόδεμα) 

m 9,50 115,00 1.092,50 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

19 Διαμόρφωση σταμπωτών 
δαπέδων εξωτερικών χώρων m2 33,70 40,00 1.348,00 

20 

Πατημένη γη από 
σταθεροποιημένο χώμα πάχους 
50mm με φυτικό - φυσικό 
οικολογικό σταθεροποιητή και 
υπόβαση αποστράγγισης 

m2 82,00 230,00 18.860,00 

21 Διθέσια μεταλλική κούνια νηπίων 
από inox τεμ 3.100,00 1,00 3.100,00 

22 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 
από inox τεμ 3.000,00 1,00 3.000,00 

23 

Διθέσια μεταλλική κούνια από 
inox με δύο προσβάσιμα 
καθίσματα, κατάλληλη και για 
ΑΜΕΑ 

τεμ 3.930,00 4,00 15.720,00 

24 

Διθέσια μεταλλική κούνια από 
inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με 
ένα κάθισμα φωλιά και ένα 
προσβάσιμο κάθισμα 

τεμ 4.480,00 2,00 8.960,00 

25 

Διθέσια μεταλλική κούνια από 
inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με 
ένα κάθισμα φωλιά και ένα 
κάθισμα νηπίων 

τεμ 4.330,00 1,00 4.330,00 

26 

Διθέσια μεταλλική κούνια από 
inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με 
ένα κάθισμα φωλιά και ένα 
κάθισμα παίδων 

τεμ 4.430,00 1,00 4.430,00 

27 
Μονοθέσια μεταλλική κούνια από 
inox, κατάλληλη και για ΑΜΕΑ, με 
ένα κάθισμα φωλιά 

τεμ 3.180,00 1,00 3.180,00 

28 
Μεταλλικός μύλος από inox 
διαμέτρου 2.35 μ, με στέγαστρο,  
κατάλληλος και για ΑΜΕΑ 

τεμ 31.500,00 2,00 63.000,00 

29 
Μεταλλικός μύλος από inox χωρίς 
στέγαστρο διαμέτρου 2.35 μ, 
κατάλληλος και για ΑΜΕΑ 

τεμ 21.500,00 3,00 64.500,00 

30 Μύλος - πλατφόρμα τεμ 8.100,00 1,00 8.100,00 

31 Οριζόντια μεταλλική κλίμακα 
αναρρίχησης (μονόζυγο) από inox τεμ 3.500,00 1,00 3.500,00 

32 
Μεγάλο θεματικό σύνθετο 
μεταλλικό όργανο από inox, 
κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

τεμ 69.800,00 4,00 279.200,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

33 
Μικρό θεματικό σύνθετο 
μεταλλικό όργανο από inox, 
κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

τεμ 42.300,00 1,00 42.300,00 

34 
Θεματικό σύνθετο μεταλλικό 
όργανο από inox, κατάλληλο και 
για ΑΜΕΑ με αναρρίχηση 

τεμ 30.900,00 1,00 30.900,00 

35 
Θεματικό σύνθετο μεταλλικό 
όργανο  από inox, κατάλληλο και 
για ΑΜΕΑ με διπλή ράμπα 

τεμ 12.500,00 3,00 37.500,00 

36 

Οκταθέσια τραμπάλα ελατηρίου, 
γαλβανιζέ, με παράσταση (πχ. 
δράκους), κατάλληλη και για 
ΑΜΕΑ 

τεμ 7.550,00 5,00 37.750,00 

37 Τραμπάλα ελατηρίου τριών 
θέσεων τεμ 1.370,00 2,00 2.740,00 

38 Τραμπάλα ελατηρίου αυτοκινητάκι τεμ 1.970,00 2,00 3.940,00 

39 Τραμπάλα ελατηρίου ελικόπτερο τεμ 1.970,00 2,00 3.940,00 

40 Τραμπάλα ελατηρίου τρακτέρ τεμ 2.650,00 4,00 10.600,00 

41 Παιχνίδι ελατηριωτό νηπίων, 
γαλβανιζέ, με παράσταση ψαράκι τεμ 1.000,00 3,00 3.000,00 

42 
Παιχνίδι ελατηριωτό νηπίων, 
γαλβανιζέ, με παράσταση 
πεταλούδα 

τεμ 1.000,00 1,00 1.000,00 

43 Παιχνίδι ελατηριωτό παίδων, 
γαλβανιζέ, με παράσταση σκυλάκι τεμ 970,00 8,00 7.760,00 

44 Παιχνίδι ελατηριωτό παίδων, 
γαλβανιζέ, με παράσταση αλογάκι τεμ 970,00 2,00 1.940,00 

45 Υπαίθριο μουσικό όργανο ντραμς τεμ 3.700,00 5,00 18.500,00 

46 Μουσικοί στύλοι τεμ 9.100,00 3,00 27.300,00 

47 
Δάπεδο ασφαλείας (κατάλληλο 
για ύψος πτώσης έως και 140 cm) 
45 mm 

m2 61,00 2.055,00 125.355,00 

48 
Δάπεδο ασφαλείας (κατάλληλο 
για ύψος πτώσης έως και 190 cm) 
70 mm 

m2 76,00 95,00 7.220,00 

49 
Δάπεδο ασφαλείας (κατάλληλο 
για ύψος πτώσης έως και 240 cm)  
100 mm 

m2 83,00 55,00 4.565,00 

50 
Ράμπα προσαρμογής από χυτό 
δάπεδο από ανακυκλωμένο 
EPDM 

m 15,50 290,00 4.495,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

51 Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικού κάδου απορριμμάτων τεμ 250,00 30,00 7.500,00 

52 Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής κρήνης δύο στομίων τεμ 1.550,00 6,00 9.300,00 

53 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινων καθιστικών πάγκων με 
πλάτη 

τεμ 550,00 54,00 29.700,00 

54 Επισκευή υφιστάμενων 
καθιστικών πάγκων τεμ 200,00 2,00 400,00 

55 Προμήθεια και τοποθέτηση 
τραπεζοπάγκου τεμ 950,00 3,00 2.850,00 

56 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινης πέργκολας ορθογωνικού 
σχήματος 

m2 135,00 67,60 9.126,00 

57 Εξαγωνικό κιόσκι με ενιαίο 
καθιστικό τεμ 4.500,00 1,00 4.500,00 

58 Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής περίφραξης m 110,00 280,00 30.800,00 

59 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από 
ράβδους συνήθων διατομών, 
συνθέτου σχεδίου από 
ευθύγραμμες και καμπύλες 
ράβδους. 

kg 5,30 3.375,00 17.887,50 

60 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής πόρτας περίφραξης 
δίφυλλης 

τεμ 1.400,00 4,00 5.600,00 

61 
Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου 
από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους. 

kg 7,30 60,00 438,00 

62 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής πόρτας περίφραξης 
μονόφυλλης 

τεμ 700,00 1,00 700,00 

63 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
συστήματος αποτροπής εισόδου 
ζώων 

τεμ 100,00 8,00 800,00 

64 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
συστήματος αποτροπής αιφνίδιας 
εξόδου 

τεμ 100,00 4,00 400,00 

65 Επισκευή υφιστάμενων τοίχων 
περίφραξης m2 16,00 255,00 4.080,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

66 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

m2 6,70 230,00 1.541,00 

67 

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

m2 3,90 770,00 3.003,00 

68 
Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης 
παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, 
ύψους μέχρι 1,70 m 

τεμ 0,65 50,00 32,50 

69 
Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μικρών δένδρων. Ανανέωση 
κόμης  δένδρων ύψους  μέχρι 4 m 

τεμ 9,05 6,00 54,30 

70 

Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μεσαίων δένδρων. 
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων 
ύψους από 4 μέχρι 8 m 

τεμ 25,05 17,00 425,85 

71 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, 
ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ 

τεμ 101,00 9,00 909,00 

72 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων. Μεγάλων δένδρων, 
ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ 

τεμ 151,00 9,00 1.359,00 

73 
Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων. 
Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου 
θάμνου με ύψος έως 1,50 m 

τεμ 2,05 18,00 36,90 

74 

Κόψιμο - εκρίζωση δέντρων. 
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 
περιμέτρου κορμού από 0,31 
μέχρι 0,60 m 

τεμ 61,00 2,00 122,00 

75 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 45 - 150 lt τεμ 45,00 8,00 360,00 

76 Προμήθεια κηπευτικού χώματος m3 8,50 83,00 705,50 

77 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
σε αστικές περιοχές, χωρίς την 
προμήθεια του υλικού 

m3 2,60 83,00 215,80 

78 Ενσωμάτωση βελτιωτικών 
εδάφους m3 5,00 28,00 140,00 

79 Προμήθεια οργανικών φυτικών 
υποστρωμάτων m3 85,00 28,00 2.380,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

80 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 τεμ 4,30 116,00 498,80 

81 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 τεμ 7,40 117,00 865,80 

82 

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη 
- ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. 
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,50 x 0,50 x 0,50 m 

τεμ 2,00 233,00 466,00 

83 Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt τεμ 1,10 233,00 256,30 

84 
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης 
φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 
0,60 m 

τεμ 0,20 233,00 46,60 

85 Φύτευση θάμνων μπορντούρας τεμ 20,00 410,00 8.200,00 

86 Φύτευση δένδρων κατηγορίας Δ7 
με υπόγεια στήριξη τεμ 390,50 2,00 781,00 

87 Φύτευση δένδρων κατηγορίας Δ8 τεμ 190,00 20,00 3.800,00 

88 Φύτευση δένδρων κατηγορίας Δ9 τεμ 220,00 10,00 2.200,00 

89 Λίπανση φυτών με τα χέρια τεμ 0,05 678,00 33,90 

90 Επέκταση υφιστάμενου 
αρδευτικού δικτύου m 13,00 200,00 2.600,00 

91 Εγκατάσταση νέου αυτόματου 
αρδευτικού  δικτύου m2 26,00 210,00 5.460,00 

92 Μεταλλικές σχάρες δένδρων kg 3,50 405,00 1.417,50 

93 

Εσχάρες καναλιών 
υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

kg 3,10 730,00 2.263,00 

94 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 
πλήρους φρεατίου παροχής 
ύδρευσης 

τεμ 51,50 8,00 412,00 

95 

Σωληνώσεις από σκληρό 
πολυαιθυλένιο (HDPE) CE100, 
τρίτης γενιά, MRS10 ονομ. 
διαμέτρου DN 32mm/ονομ. 
πίεσης PN 10 atm. 

m 2,80 175,00 490,00 

96 Διάτρητος αγωγός HDPE Φ90 m 19,00 110,00 2.090,00 

97 
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

m3 11,30 8,50 96,05 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

98 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς  
σωλήνες δομημένου τοιχώματος 
με εσωτερικές και εξωτερικές λείες 
επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-2, δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN 4, DN/OD 125 mm 

m 3,60 5,00 18,00 

99 Αποξήλωση και απομάκρυνση 
υφιστάμενων ιστών φωτισμού τεμ 80,00 18,00 1.440,00 

100 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), με 
ιστό 

τεμ 1.900,00 24,00 45.600,00 

101 
Ηλιακό φωτιστικό με διπλό 
βραχίονα και προβολείς LED με 
ιστό 

τεμ 2.230,00 6,00 13.380,00 

102 Πίλαρ οδοφωτισμού δύο 
αναχωρήσεων τεμ 1.400,00 2,00 2.800,00 

103 

Συντήρηση υφιστάμενων 
φωτιστικών ιστών και σωμάτων 
και αποκατάσταση καλής 
λειτουργίας 

τεμ 300,00 6,00 1.800,00 

104 Κατασκευή πινακίδας εισόδου τεμ 450,00 8,00 3.600,00 

105 Εργασία πιστοποίησης 5 
παιδικών χαρών τεμ 350,00 5,00 1.750,00 

106 
Σύνταξη φακέλου παιδικής χαράς 
για την παροχή σήματος 
καταλληλότητας 

τεμ 250,00 5,00 1.250,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.209.663,15 ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των όρων, 
σύμφωνα με τους οποίους και με την ισχύουσα Νομοθεσία πρόκειται να υλοποιηθεί η Σύμβαση Προμήθειας 
με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ». 

Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους όρους των λοιπών 
Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Ανδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην προμήθεια 
υλικών/εκτέλεση εργασιών ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση 
γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και 
δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ισχύουσες διατάξεις 

1. Η εκτέλεση των προμηθειών διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 
Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής δημοσίων έργων/προμηθειών/παροχών, ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016. Η εκτέλεση των προμηθειών/εργασιών συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των 
λοιπών συμβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από την οικεία Διακήρυξη. 

2. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, η εκετέλεση της παρούσας διέπεται από την Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 
931/Β/2009 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 
30681/2014) του ΥΠΕΣ 

3.Επίσης, η εκτέλεση της παρούσας θα διέπεται, ανάλογα με τη φύση τους και τον Κύριο του Έργου, και από 
τις διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα ΕΣΥ. 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: 
 
 
 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 
 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
1.209.663,15 € [ χωρίς Φ.Π.Α. ] 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ [ΚΑΕ 9729.07.012] 
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4. Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν ρητά 
προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, 
περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης Δημοπρασίας. 

5. Οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικές Διατάξεις, καθώς και Εγκύκλιοι, 
Οδηγίες, Διαταγές και Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ που δεν αναφέρονται ρητώς προηγουμένως, αλλά 
άπτονται του αντικειμένου του υπόψη έργου ή/ και όπως ορίζονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του 
έργου. 

Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 178 του Ν 4412/16. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω: 
 Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή: 
 Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 
 Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). 
 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-

7-2012 Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012. 
 Οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ προέρχονται από τις ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) 

που καταρτίσθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στα πλαίσια του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του 
Συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Εργων, με τεχνική και διοικητική υποστήριξη από το ΙΟΚ (Ινστιτούτο 
Οικονομίας Κατασκευών). Στην συνέχεια ελέγχθηκαν, μορφοποιήθηκαν από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με το 
λογότυπο των Ευρωπαϊκών Προτύπων, κοινοποιήθηκαν και έγιναν αττοδεκτές από την ΕΕ ως Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

 Επισημαίνεται ότι με την Αριθμ. Δ.Κ.Π./οικ/1211 (ΦΕΚ/Β/2524/16-08-2016) απόφαση, αναστέλλεται η 
υποχρεωτική εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ). 

 Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα ΙΙ)  

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Η διακήρυξη  
2. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές – αναλυτικό τιμολόγιο 
4. Η Τεχνική Περιγραφή 
5. Ο προϋπολογισμός 
6. Σχέδια γενικής διάταξης 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων των παραπάνω στοιχείων της δημοπρασίας αλλά και αυτών 
που θα προκύψουν μετά από αυτήν, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Η σύμβαση 
2. Η διακήρυξη 
3. Η οικονομική προσφορά 
4. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές – αναλυτικό τιμολόγιο 
6. Η τεχνική περιγραφή 
7. Ο προϋπολογισμός 
8. Σχέδια γενικής διάταξης 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΣΗ 

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση προμήθειας μεταξύ του Αναδόχου και της Περιφέρειας, που 
περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», που αναλυτικά 
περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη. 

Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ της Περιφέρειας και του 
Αναδόχου, τη Διακήρυξη και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο  
μέρος της. 

Ο Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και εντός 15 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση του προς υπογραφή της 
σύμβασης και να καταθέσει κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί με έγγραφο τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και 
χρόνο. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος 
της Δημοπρασίας στον Ανάδοχο. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να 
υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου των εργασιών για θεώρηση και έγκριση τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

(1) Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
(2) Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου Αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης. 
(3) Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. 
(4) Δήλωση διορισμού αντικλήτου ο οποίος θα είναι κάτοικος Αττικής και δήλωση αποδοχής του 

διορισμού του από μέρους του αντικλήτου. 
(5) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης, η ακριβής διεύθυνσή της και το 

φαξ επικοινωνίας. 
(6) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, 

Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας. Επίσης Συμβολαιογραφική Πράξη Διορισμού 
Κοινού Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς και του αναπληρωτή του . 

(7) Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή άλλες αντίστοιχες διευκρινιστικές Υπεύθυνες Δηλώσεις με τις 
οποίες αυτοί θα δεσμεύονται ότι αποδέχονται αφ’ ενός την συνεργασία, ως τρίτος φορέας ή 
υπεργολαβία (για την υπεργολαβία θα αναφέρεται αναλυτικά ποιο τμήμα της σύμβασης θα αναλάβει) 
με τον Πάροχο και υπόσχονται ότι θα τον εφοδιάζουν καθ' όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της 
σύμβασής της με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα και εξαρτήματα, που θα είναι αναγκαία 
για τις εργασίες, καθώς και ότι τούτοι θα προβαίνουν στην ενημέρωση και υποστήριξη του Αναδόχου 
προς εφαρμογή της αναγκαίας τεχνογνωσίας κατά την συντήρηση και την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού. Οι δηλώσεις αυτές, εφόσον είναι συνταγμένες σε ξένη γλώσσα θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

(8) Aσφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. 

Στην περίπτωση που μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν 
υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε: 
α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό πόσο της ωφελείται η 
Υπηρεσία και 
β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία, για κάθε ζημιά που θα πάθει από τη ματαίωση της 
υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την κατακύρωση του 
διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει, για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με 
διαγωνισμό ή απ’ ευθείας ανάθεση. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Με εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, ο Ανάδοχος αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
υποχρεούται σε εγγύηση καλής λειτουργίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 7   ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί σε δώδεκα μήνες (12) μήνες, το αργότερο, από την υπογραφή της 
σύμβασης, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 
ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται από τώρα σε μισό τοις εκατό 
(0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της 
ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Οι τιμές του τιμολογίου είναι εκ του εμπορίου, αποδεκτές από τον ανάδοχο, και αναφέρονται σε μονάδες 
πλήρως περαιωμένων εργασιών. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του τιμολογίου της 
παρούσας μελέτης. 

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις ποσότητες και τις 
αποστάσεις μεταφοράς των υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση 
του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την 
Υπηρεσία. 

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο.  

Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές και ειδικές 
συνθήκες των εργασιών, δηλαδή την θέση των εργασιών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την 
διάθεση, διακίνηση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών 
προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές 
συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να 
προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο και μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι 
εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να 
συμμορφωθεί         ο ανάδοχος. 

Υλοποίηση της προμήθειας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα του Άρθρου 138 και στο 
Άρθρο 156 του Ν 4412/16. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο 
Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 
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Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια υλοποίησης και θα έχει έναν ικανό επί τόπου μηχανικό 
που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές και θα είναι 
εγκεκριμένος από την υπηρεσία. Ο επί τόπου μηχανικός αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη 
της υπηρεσίας. Ο επί τόπου μηχανικός θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου μηχανικού του 
Αναδόχου, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του έργου όπως θα συμφωνηθεί με την υπηρεσία κατά 
την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και θα συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις στο χώρο του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλο το κατάλληλο προσωπικό για την εγκατάσταση και έλεγχο της προμήθειας, 
ειδικευμένο και ανειδίκευτο. 

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς την υπηρεσία όταν τελειώνει κάθε μέρος των εργασιών και όταν τελειώσει 
όλο την προμήθεια. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού της 
υπηρεσίας και προς ικανοποίηση της, για κάθε μέρος του έργου καθώς και για όλο το έργο και ο Ανάδοχος 
θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση 
της προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει η προμήθεια. 

Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην υπηρεσία επίβλεψης κατά την επίσκεψή τους στο 
έργο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την εγκατάσταση έως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό 
αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΧΑΡΑΞΕΙΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των 
προβλεπόμενων χώρων εγκατάστασης των παιδικών χαρών καθώς και τον ελάχιστο απαιτούμενο 
τοπογραφικό εξοπλισμό όταν του ζητηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 13,14 του Άρθρου 138 του Ν 4412/16. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους 
εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν 
προηγούμενους ή επόμενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της 
παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων / μηχανημάτων / 
προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται 
με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την 
εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα 
συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα 
εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομιοθεσίας, να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο 
προσωπικό και να παρέχει στον Εργοδότη πιστοποιητικό κάλυψης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, 
σύμφωνα με τους νόμους κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο θα υποβάλλεται με κάθε λογαριασμό προς 
πληρωμή. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη 
οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος 
υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από 
οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων λειτουργίας, των 
εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο 

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της 15μηνης 
περιόδου καλής λειοτυργίας. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 
ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 
ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο 
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο 27/2012 της 
Γ.Γ.Δ.Ε. 

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγμένες στις 
τιμές της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 

1.  Για την διασφάλιση ποιότητας των ζητούμενων υλικών και εργασιών οι ενδιαφερόμενοι ζητείται να 
προσκομίσουν, επί ποινή          αποκλεισμού  τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.7 της παρούσας Διακήρυξης. 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα 
που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου στο Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικές προδιαγραφές – 
Αναλυτικό Τιμολόγιο), συνοδευόμενα, όπου απαιτείται στα συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα 
πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης 
ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως 
τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

2. Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στο έργο θα είναι καινούργια, 
χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, 
κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

3. Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο προσκομιζόμενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών με ζύγιση 
ισχύουν τα παρακάτω: 

 Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις 
απαιτήσεις των αντίστοιχων προδιαγραφών όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

 Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά 
θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σήματα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις 
χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και 
του Καναδά. 

 Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισμό των 
εδαφών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 136 και 137 του Ν 4412/16. 

 Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 
του έργου, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 334/94 «Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών». 

 Η παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται σε αυτήν την 
κατηγορία, θα γίνεται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. 
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Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης της 
συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της σύμβασης και δείγματα για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και 
συσκευές: 

 Δομικά υλικά εμπορίου (τσιμέντο, σίδηρο, κτλ) 
 Όργανα και συσκευές μέτρησης (π.χ. τοπογραφικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές, όργανα 

αυτοματισμών, κτλ) 
 Λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το χρονικό προγραμματισμό, την επεξεργασία 

επιμετρητικών στοιχείων, τη σύνταξη λογαριασμών, την εκπόνηση μελετών και την παραγωγή 
σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΠΡΟΤΥΠΑ 

Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI) ή την διεθνή 
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την Διεθνή Τηλεγραφική 
και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν ο Ανάδοχος θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει 
εργασίες ακολουθώντας κάποιος άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση της Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος θα δίνει, αν του ζητηθεί, μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε κανονισμό που περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση που έχει εγκριθεί εναλλακτικά δε στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΧΛΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία 
μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε Άρθρο 18 της 
παρούσας) τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων 
ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. 

Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. 
τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους 
κτλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει το Χρονοδιάγραμμα 
Εκτέλεσης των εργασιών παροχής υπηρεσιών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», βάσει του οποίου τούτος θα παρέχει τις προβλεπόμενες 
από τη Σύμβαση υπηρεσίες και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις αντίστοιχες σχετικά 
υποχρεώσεις του. 

Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει: 

 Λεπτομερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης της σύμβασης, με διάκρισή τους 
σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου. 

 Πίνακα κατ’ είδος εργασίας συνοπτικά των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών για το σύνολο 
της παροχής υπηρεσιών. 

Η Τεχνική Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να το τροποποιήσει, 
να το αναμορφώσει ή να το συμπληρώσει. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα 
στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το 
χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν 
μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. 
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Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειμένου) θα συντάσσεται νέα ή νέο 
προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω 
παραγράφους. 

 

ΑΡΘΡΟ 17  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο (άρθρο 5.1 της Διακήρυξης): 

Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής (εφόσον ο Ανάδοχος το επιθυμεί) μέχρι ποσοστού 40% της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Αντίστοιχα 
μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να αποδεσμεύονται τα 
αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι προηγούμενες 
πληρωμές. 

Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στη Υπηρεσία μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

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

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους 
φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών που 
ισχύουν. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Η Υπηρεσία με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών για την 
προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την τελική παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 19  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που έχει 
προσκομισθεί ορίζεται ο Ανάδοχος. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες της Υπηρεσίας 
μετά από αίτημα του Αναδόχου, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο Ανάδοχος. Όλα τα υλικά και 
εγκαταστάσεις της προμήθειας θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον Ανάδοχος κατά παντός κινδύνου (κλοπή, 
πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης 
του συστήματος στην Υπηρεσία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία και αποτελεί 
προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών. 
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ΑΡΘΡΟ 20  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Τρόπος εκτέλεσης 

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική 
του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά 
τους από τις πηγές προμήθειας τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των 
έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του, οι 
εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 
εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 138, 159 του Ν 4412/16. 

Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωμάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευών, 
κανένα υλικό ή κατασκευή / εξοπλισμός δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγχθεί και 
εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, 
ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής 
τους αλλά και σε άλλες χώρες, όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας 
στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, 
μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές 
εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ 
του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

Επιθεώρηση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρου 136 και στο Άρθρο 179 του Ν 4412/16. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο 
σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, 
την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη 
ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που 
αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές 
και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που 
προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και 
καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και 
λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, 
μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. 

Δοκιμές 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 159 του Ν4412/16 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρομή, συμβατικό ή 
άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό 
και επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική 
εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μιας των κατά τα ανωτέρω δοκιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιμών, με τις 
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καταγραφές των μετρήσεων, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το 
σύμφωνο ή όχι με τις προδιαγραφές. 

Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 159 του Ν 4412/16. 

Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 159 του Ν 4412/16. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών 

Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που προορίζονται να ενσωματωθούν στα μόνιμα έργα που περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση, θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΚτΕ είτε κατά τη χρονική στιγμή της προσκόμισής τους στο 
εργοτάξιο είτε κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει το αντίτιμο των 
υπόψη υλικών και εξοπλισμών, οποιοδήποτε από τα δύο ανωτέρω γεγονότα επέλθει νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός 
αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π) ή γενικά σε 
άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τον Ανάδοχο για να λάβει έγκαιρα μέτρα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία τα 
ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά 
για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του 
προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες 
με δικές του δαπάνες. 

Αντίθετα ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης για ζημιές ή βλάβες των υπηρεσιών που τούτος παρείχε οι 
οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.), ή γενικά σε 
άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τον Πάροχο για να λάβει έγκαιρα μέτρα.. 

Για να αναγνωριστεί η αποζημίωση θα πρέπει ο Ανάδοχος να δηλώσει γραπτώς στη Υπηρεσία 
παρακολούθησης και ελέγχου το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την 
επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση θα περιλαμβάνει επίσης 
υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους και 
αποδεικτικά της βλάβης. Η αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιείται από τον Πάροχο μόνον εφόσον 
δοθεί σχετική εντολή από την Τεχνική Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 

1. Εν προκειμένω ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 157 και 159 του Ν 4412/16. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, όλων των 
εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, 
συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττωμάτων που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στο χρόνο 
συντήρησης από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του ΚτΕ, οι 
εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών ή μη ικανοποιητικής εργασίας 
κατά την κατασκευή. 

3. Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα συντήρησής του και τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες κατά την περίοδο της 
συντήρησης με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωμάτων. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες 
αποκατάστασης, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο 
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χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η 
Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το 
κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23  ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 
του Ν.4412/16). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16). 

Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, (ιδίως μηχανική 
εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 
επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου 
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16). 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16). Για οτιδήποτε άλλο 
σχετίζεται με την παραλαβή των υλικών, ισχύει το άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/16 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδια παιδικών χαρών 
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