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 1. Έχοντας υπόψη: 

 α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251/23-11-1970) περί 
«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. 

 β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.  

 γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α΄ 141/17-8-2010) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 

 ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-2011) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει. 

 στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί 
της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις 
εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει. 

 ζ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

 η. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 

 θ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», όπως ισχύει. 

 ι. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 
Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει. 

ΠΡΟΣ: ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΜ.ΟΙΚ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
  ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 
ΚΟΙΝ :             

 
ΚΕΔΑ/Z/ΤΥΠ-ΣΣΕ 

ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ (ΚΕΔΑ/Ζ) 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 

  Φ.831/ΑΔ.1271 
Σ.387 
Ζούμπερι, 26 Ιουν 20 

   
ΘΕΜΑ: : Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια 

Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών του ΚΕΔΑ/Ζ    
  
ΣΧΕΤ : α. ΑΔ Φ.916/1132/Σ.332/11-6-20/ΚΕΔΑ/ΤΥΠ/ΓΡ.ΕΓΚ  

β. ΑΔ Φ.800/6721/Σ.1208/25-6-20/ΓΕΑ/Δ6/2α 
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 ια. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698) Απόφαση της 
ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης 
δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον αφορά παρ.4 άρθρου 79, 
του Ν.4412/16.  

 ιβ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες – 
Προπληρωμές ΠΑ», με το οποίο καθορίσθηκε -μεταξύ άλλων- η διαδικασία 
διενέργειας προμηθειών εντός του χρηματικού ορίου του συνοπτικού διαγωνισμού 
(Κεφάλαιο Ε΄).  

 ιγ. Το (α) σχετικό, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η Τεχνική Περιγραφή, η 
οποία παρατίθεται αυτούσια στο παράρτημα «Γ» της παρούσας.  

 ιδ. Την (β) σχετική, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της 
προμήθειας θέματος σε βάρος του λογαριασμού 53.20.01.000003 του ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ. 

 ιε. Το υπ΄ αριθ. 20REQ006871568 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). 

 ιστ. Το υπ΄ αρίθμ. 20REQ006929450 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 2. Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για τη σύναψη 
σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης του εξοπλισμού παιδικών χαρών, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας, για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ 
(CPV: 37535200-9), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα χιλιάδων τριακοσίων 
είκοσι ευρώ (40.320,00 €) πλέον το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
(δηλαδή η χαμηλότερη τιμή). 

 3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
παρατίθενται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. Η Τεχνική Περιγραφή του υπό 
προμήθεια αντικειμένου παρατίθεται στο Παράρτημα «Γ». 

 4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και 
ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα διαγωνισμών του ΚΕΔΑ/Ζ. 

 5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, με τους εξής τρόπους: 

  α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση ΚΕΔΑ/Ζ (Αεροπορίας 1, 
Ζούμπερι Αττικής, Τ.Κ. 19005) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία (Γραμματεία του ΚΕΔΑ/Ζ από την οποία θα 
χαρακτηρίζονται με σχετικό πρωτόκολλο) μέχρι την 6η Ιουλίου 2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η 
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Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν.  

  β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του. 

 6. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
στην Υπηρεσία μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται ως μη 
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
του διαγωνισμού, να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16.   

 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ). 

         9. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 10. Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να μην απαιτηθεί παράταση της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 
5 του Ν.441/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να 
πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στους χώρους της Μονάδας πριν την 
υποβολή της προσφοράς τους, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.  

 11. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως 
ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής 
Αεροπορίας (www.haf.gr) και από το διαδίκτυο (ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 12. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για θέματα 
διαδικασιών του διαγωνισμού προς την Αναθέτουσα Αρχή στο Τμήμα Οικονομικού 
της Μονάδας (τηλ 22940-51030 & 22940-51032 και στα email: oik.kedaz@haf.gr και 
haf_keda_z@yahoo.com) και για τεχνικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 22940-
51006. 

  

      

 

 

        

             Ακριβές Αντίγραφο  
   
   Σγός(ΑΕΕΚ) Κακούρη Μαρία 
 Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 

Σμχος (Ι) Γεώργιος Φίλιος 
Διοικητής  

    

http://www.haf.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

«B» Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

«Γ» Τεχνική Περιγραφή 

«Δ» Σχέδιο Σύμβασης προς Υπογραφή 
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    ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
ΚΕΔΑ/Ζ 

CPV 
37535200-9 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

(δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
Εσωτερικοί Πόροι: Λογαριασμός 

53.20.01.000003 του ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  Σαράντα Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ 
(40.320,00 €), άνευ ΦΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος 
και των Προβλεπόμενων Κρατήσεων 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

6,27868% 
(οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 
της προσφοράς) 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος, από το Ν. 4172/13, φόρος 

εισοδήματος 4%, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ως κύριο σώμα διακήρυξης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΚΕΔΑ/Ζ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός (60) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
                              ΕΥΡΩ (€) 

        ΚΕΔΑ/Ζ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ                                       ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.831/ΑΔ.1271/Σ.387    ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
                                                                             Ζούμπερι, 26 Ιουν 20 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα της 
Υπηρεσίας, για παράτασή τους για επιπλέον 
εξήντα (60) ημέρες 
 

 

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ακριβές Αντίγραφο   
      
        Σγός(ΑΕΕΚ) Κακούρη Μαρία 

Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 
 
 
 

 

Σμχος (Ι) Ανδρέας Μαρίνος  
Υποδιοικητής 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

  1.  Η απαίτηση αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, του 
εξοπλισμού παιδικών χαρών (CPV:37535200-9), στις δύο υφιστάμενες παιδικές 
χαρές του ΚΕΔΑ/Ζ, όπως περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα και σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή του παραρτήματος «Γ» της παρούσας, καθώς και η χορήγηση 
πιστοποίησης των εν λόγω παιδικών χαρών από επίσημο φορέα πιστοποίησης (με 
μέριμνα και έξοδα του αναδόχου), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι Ευρώ (40.320,00 €), προ ΦΠΑ. 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μον.Μέτ
ρησης 
(ΜΜ) 

Ποσότητα 

1 37535200-9 Σύνθετο όργανο παιδικής χαράς με δύο 
τσουλήθρες 

ΤΕΜ 1 

2 Κούνια τετραθέσια νηπίων ΤΕΜ 1 

3 Κούνια τετραθέσια παιδιών ΤΕΜ 1 

4 
Τραμπάλα ξύλινη διπλή ΤΕΜ 

3 
 

5 Μύλος αυτοκινούμενος ΤΕΜ 1 

6 Γέφυρα με αιωρούμενα ξύλινα πατήματα ΤΕΜ 2 

7 Παιχνίδι αναρρίχησης σκάλας τύπου "Λ" ΤΕΜ 1 

8 Δοκός ισορροπίας ΤΕΜ 1 

9 Παιχνίδι αποτελούμενο από ξύλινα 
δοκάρια με πατήματα 

ΤΕΜ 1 

10 Παιχνίδι αποτελούμενο από πανέλο 
δραστηριοτήτων  

ΤΕΜ 1 

11 Σύνθετο όργανο τρενάκι (ή αντίστοιχο)  ΤΕΜ 1 

12 Παιχνίδι ελατηρίου μονό  ΤΕΜ 1 

13 Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για ύψος 
πτώσης τουλάχιστον 1300mm 
(συμπεριλαμβανομένης κατασκευής 
υπόβασης και χωματουργικών 
εκσκαφών) 

Μ2 200 

14 Πιστοποίηση παιδικών χαρών "Α" και "Β" ΤΕΜ 2 

 

  2.  Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνονται και οι εργασίες αποξήλωσης 
και μεταφοράς τού υπάρχοντος εξοπλισμού, σε χώρο απόθεσης εντός του 
Στρατοπέδου, όπως θα υποδειχθεί από αρμόδια επιτροπή της Μονάδος, για τις 
οποίες δεν θα επιβαρυνθεί επιπρόσθετα η Υπηρεσία. 
     

Άρθρο 2ο 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

         ΚΕΔΑ/Ζ 
         ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
Φ.831/ΑΔ.1271/Σ.387             Ζούμπερι, 26 Ιουν 20 
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  1.  Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης 
προσφερόμενης τιμής. 

  2. Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 
προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις 
επιφέρει τον αποκλεισμό του προσφέροντα. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές 
που έχουν κριθεί ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικά αποδεκτές, 
καθώς επίσης σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
 
  3. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι 
υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως μη 
κανονικές. 
 

  4.  Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν (1) οικονομικό 
φορέα, βάσει του ως άνω κριτηρίου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο 

Οριζόντια Ρήτρα 
 
 1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 
 
 2. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 4ο 

 
Έγγραφα Σύμβασης (Τεύχη) και Πρόσβαση σε αυτά, 

Διευκρινίσεις/Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
 

 1. Έγγραφα σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης υπό την έννοια της περ. 
14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα 
ακόλουθα: 
 
  α. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της. 
 
  β. Το συμφωνητικό. 
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  γ. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
 
  δ. Η προσφορά του αναδόχου. 
 
 2. Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του 
Ν.4412/16): Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, 
διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την 
αναθέτουσα αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα Παραρτήματά της 
και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Πολεμικής 
Αεροπορίας, στην διεύθυνση: https://public.haf.gr/procure.  

 

Άρθρο 5ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

 α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 β. δημόσιοι φορείς 

 γ. ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και 
είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε: 

  (1) κράτος-μέλος της Ένωσης 

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

  (3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και 

  (4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ 
ανωτέρω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την  Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην 
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. 

3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν 
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 

https://public.haf.gr/procure
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ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

  

Άρθρο 6ο 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 
 1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν 
άρθρο και αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και 
παρ. 4, περ. α. και θ. του Ν. 4412/16. 
 
 2. Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 
 
 3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, είναι οι 
εξής: 

  α. Λόγοι αποκλεισμού: 

   (1) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν (1) από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α 
(Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) του ΤΕΥΔ (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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό). 

   (2) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο 
της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, όπως αποτυπώνονται 
στο Μέρος ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης) του ΤΕΥΔ. 

   (3) Αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η αναθέτουσα αρχή 
γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 73 
παρ 2 περ. γ΄ του Ν.4412/16 ότι : «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
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αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ». 

   (4) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 του Ν. 
4412/16 . 

  - Τα σχετικά στοιχεία των ως άνω υποπαρ. 3.α.(3), και 3.α.(4). 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) του ΤΕΥΔ στα αντίστοιχα 
πεδία. 
  β. Επίσης, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
   (1) Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, τότε στην παρ. 3.α.(1) αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης, ενώ στην παρ. 3.α.(4) 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

   (2) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν (1) 
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις 
των παραπάνω περιπτώσεων. 

   (3) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ» της παρούσας, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

   (4) Οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει 
λόγος αποκλεισμού των καταστάσεων που αναφέρονται υποπαρ. 3.α.(1), 3.α.(3) και 
3.α.(4) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
με αμετάκλητη απόφαση, 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. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Τα τυχόν μέτρα 
αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας, πρέπει να δηλωθούν στα 
αντίστοιχα πεδία του συνημμένου ΤΕΥΔ. 
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  γ. Κριτήρια επιλογής (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας): Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο του προς προμήθεια συστήματος. Η αποτύπωση των άνω 
γίνεται στο Μέρος IV.A (Καταλληλότητα) του ΤΕΥΔ. 

 4. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση 
ως εξής: 

  α. Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα 
τα υπόλοιπα Μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συμπληρώνονται από τον προσφέροντα, κατά 
περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, 
όπως εμφαίνονται στο ΤΕΥΔ της Προσθήκης «1» του παρόντος. 

  β. Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνονται από όλους τους 
προσφέροντες . 

 

  γ. Το Μέρος ΙΙ.Γ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες σε 
περίπτωση στήριξης των στις δυνατότητες άλλων φορέων δηλ επίκλησης δάνειας 
εμπειρίας. 

  δ. Το Μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής 
ανάθεσης. 

  ε. Τα Μέρη ΙΙΙ & IV συμπληρώνονται από τους προσφέροντες.  

  στ. Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την 
ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 
προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

 5. Επισημαίνεται ότι: 

  α. Κάθε προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να 
συμπληρώσει και να υποβάλει ένα (1) ΤΕΥΔ. 

  β. Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, 
πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης 
χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τα Μέρη II έως ΙV. 

  γ. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει 
πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει 
το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των 
υπεργολάβου/ων. 

 6. Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/16): 

  α. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
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  β. Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό 
ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α [Τρόπος συμμετοχής] του ΤΕΥΔ και συμπληρώνουν 
τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ.  Επίσης, θα 
πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, 
στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη 
II έως ΙV. 

  γ. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 7. Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/16): 

  α. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, 
συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 

  β. Όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% 
της συνολικής αξίας της σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 
4412/16), τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ 
του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί 
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ 
τους αντικαταστήσει. 

 

Άρθρο 7ο 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία πρέπει: 

 α. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα - εταιρικά ή μη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα 
μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. 

 2. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται : 

  α. όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, 

  β. όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, 
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  γ. όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως 
συμπαιγνίας ή διαφθοράς, 

  δ. όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 

 3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται: 

  α. όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα, 

  β. όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας 
Αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης. 

 4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισμένο 
φάκελο. Επίσης υποχρεωτικός είναι και ο Πίνακας Περιεχομένων σε κάθε 
υποφάκελο της κατωτέρω παραγράφου 6 με συνεχή συνολική αρίθμηση των 
σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3,…). Οι προσφορές 
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα. 

 5. Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 

  α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 

  β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄αριθμόν 10/20 ΚΕΔΑ/Ζ.  

  γ. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών 
Χαρών του ΚΕΔΑ/Ζ .   

  δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 10:00. 

  ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). 

 6. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) 
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους, καθένας εκ των οποίων 
φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

  α. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο 
οποίος πρέπει να περιέχει: 

   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το 
Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος, το οποίο αφενός 
υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου της εταιρεία ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου και αφετέρου φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα 
(10) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς 
να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι, ο εκπρόσωπος του προσφέροντος θεωρείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος όπως προκύπτει από τα ζητούμενα –κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης- νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του 
προσφέροντος. 
 
  β. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος 
πρέπει να περιέχει: 
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(1)  Επί ποινή αποκλεισμού, λεπτομερή περιγραφή και Τεχνικά 
έντυπα (prospectus) με απεικόνιση. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι 
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός 
αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο 
έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 
προσφερομένου είδους (βλ. παράγραφος 7 της τεχνικής περιγραφής του 
παραρτήματος «Γ»). 

(2)  Συμπληρωμένο Φύλλο Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της Προσθήκης της Τεχνικής Περιγραφής, στο οποίο να απαντώνται μία 
προς μία όλες οι απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής. Διευκρινίζεται ότι πρέπει στις 
απαντήσεις να γίνεται παραπομπή στα πρωτότυπα Τεχνικά έντυπα (prospectus), 
ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα 
παραπάνω σύνταξη του Φύλλου Συμμόρφωσης, ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό 
τμήμα της προσφοράς, για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Προσφορά χωρίς ή με ελλιπές Φύλλο Συμμόρφωσης θα απορρίπτεται.  

  (3)  Δήλωση της χώρας κατασκευής και προέλευσης των 
προσφερόμενων ειδών. 
   (4)  Δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία 
κατασκευάζονται τα προσφερόμενα προϊόντα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της, εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη. Όταν ο 
προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος τα τελικά προϊόντα, σε δική του 
επιχειρηματική μονάδα, τότε στην προσφορά του θα δηλώνει την επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 
τόπο εγκατάστασής της.  
   (5)  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ) του 
προσφέροντος στην οποία να δηλώνεται: 
    (α) ότι τα είδη τα οποία θα προμηθεύσει πληρούν τις 
απαιτήσεις της Υ.Α.28492/2009 του (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014),  

(β) ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει θα είναι ίδια με 
αυτά του πρωτότυπου Τεχνικού έντυπου (prospectus),  

(γ)  ότι τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πληρούν τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) 
ή ισοδύναμα, 

(δ) ότι οι επιφάνειες πτώσης πληρούν τις προδιαγραφές της 
σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 
ή ισοδύναμα. 

(ε) ότι θα παρέχει ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον 
χρόνια από την ημέρα της παράδοσης του έργου. 

 
(6)  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ) του 
προσφέροντος στην οποία να δηλώνεται: 

(α) Έλαβε γνώση πως για τη διενέργεια οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας και την πληρωμή του, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
πιστοποίηση του εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 8 της τεχνικής περιγραφής του 
παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης, και ότι σε περίπτωση που ο 
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αρμόδιος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης γιατί ο 
υπό προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμός δεν πληροί τις -ισχύουσες τη χρονική 
στιγμή-προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί 
στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, χωρίς περεταίρω αποζημίωση, 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του Φορέα Διαπίστευσης και να 
εκδοθεί το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η Βεβαίωση 
Καταλληλότητας.  

(β)  Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, κατά 
την περίοδο της εγκατάστασης, κι έχει καταργηθεί η ισχύς των παλιότερων, με τα 
οποία έγινε η υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει ο εξοπλισμός και τα δάπεδα να 
συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα.  

(γ)   Έλαβε γνώση και δεσμεύεται, πως για τη διενέργεια 
οριστικής παραλαβής της προμήθειας και την πληρωμή του, θα πρέπει να 
χορηγήσει στην υπηρεσία τα απαιτούμενα στην παράγραφο 9 της τεχνικής 
περιγραφής του παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης.  

(7)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
για τις παρεχόμενες εγγυήσεις (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ). Επισημαίνεται ότι, οι 
παρεχόμενες εγγυήσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 10 της 
τεχνικής περιγραφής του παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης.  

(8) Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001:2015 και 14001:2004 σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού, εν ισχύ κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα 
πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, 
υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 
ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία θα 
υποβληθεί στην Υπηρεσία και δεν θα αναιρεί οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην  
παράγράφο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και Ν28492/1805-2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε), 
κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5ε της τεχνικής περιγραφής του 
παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης. 

  

  γ. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
συμπληρώνεται ως κάτωθι: 

   (α) Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» περιέχει το Έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς (περιλαμβάνεται στην Προσθήκη «3» του παρόντος και 
ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΑ μαζί με τα λοιπά τεύχη της 
σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από 
τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος. 

   (β) Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από 
τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης 
είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

   (γ) Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της εν λόγω Προσθήκης, 
υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων του. 

   (δ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 
6,27868% ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 



ΑΔΑ: 6ΛΞ36-ΨΚ4



   

  «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

  

 

   18 

 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ζητούμενων 
ειδών/υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης, το κόστος τοποθέτησης του εξοπλισμού και απομάκρυνσης του 
υφιστάμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής του 
παραρτήματος «Γ». 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 (προσαρμόζεται κατά περίπτωση). 

   (ε) Αναγράφεται αριθμητικά η συνολική τιμή προσφοράς προ και 
με ΦΠΑ. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά 
ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

   (στ) Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που: 

    1/ Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα. 

    2/ Δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή προσφοράς, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/16. 

    3/ Η συνολική τιμή της υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης. 

    4/ Θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής. 

    5/ Δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην οποία 
ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος από τον ζητούμενο της διακήρυξης. 

    6/ Δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

  ε. Επισημαίνεται ακόμη ότι: 

   (1) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η αναθέτουσα αρχή δύναται να καλέσει 
εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 
4 του Ν.4412/16. 

   (2) Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού των 
προσφερόμενων τιμών μπορεί να συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω εντύπου. 

   (3) Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των τιμών προσφοράς, οι δε 
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών 
από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως 
για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

   (4) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει 
την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο 
οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα και αφετέρου δεν δύναται 
σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή. 

 

Άρθρο 8ο 
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Ισχύς Προσφορών 

 1. Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) 
ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά 
πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι 
οποίες αφορούν στο διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 9ο 

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) δημόσια 
συνεδρίαση (άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) από την Επιτροπή 
Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού στην οποία αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος της προσφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η 
Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά και η επιτροπή μονογράφει κάθε φύλλο των εν 
λόγω δικαιολογητικών. 

 2.   Η επιτροπή ελέγχει τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει 
πρακτικό. Η καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. Το πρακτικό υποβάλλεται μαζί με το φάκελο του διαγωνισμού στο 
Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητάς του. 

 3. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο Μέρος 
ΙΙ, Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ). 

 4. Σε περίπτωση που κατατεθούν ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 του 
Ν.4412/16) το ΚΕΔΑ/Ζ θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που τις υπέβαλαν. Η κλήρωση θα γίνει σε δημόσια 
συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων.   

 

Άρθρο 10ο 
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Επιλογή Προμηθευτή και Κατάρτιση Σύμβασης 

 1. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Τμήματος Οικονομικού, μετά από εισήγηση 
της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 
«Δ» της παρούσας διακήρυξης. Δεν χωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

 3. Η ΕΔΔ μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα  
έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, καθώς και 
οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, αν είναι δυνατό και την επίδειξή του, χωρίς καμία 
απαίτηση του. 

 4. H απόφαση προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των προσφορών από την ΕΔΔ, αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ή τηλεομοιοτυπίας - fax), 
αυθημερόν σε όλους τους συμμετέχοντες. 
 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, έπεται η προσκόμιση από τον προσωρινό 
ανάδοχο των κάτωθι δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας: 
 
  α. Όσον αφορά τους ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του άρθρου 9: 
 
   (1) Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ του 
ΤΕΥΔ, υποβάλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
   (2) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι 
αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου 
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το 
παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 9, παρ.3.α(1) της παρούσας και γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 
   (3) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), περίπτωση 
άρθρου 9 παρ.3.α.(2) της παρούσας διακήρυξης: 
 
    (α) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για 
χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 
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    (β) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του 
ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση). 
 
    (γ) Τα εν λόγω πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά 
πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ή της υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
104, παρ. 1 του Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, οι προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν 
να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα 
υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι. 
 
    - Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον 
οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για 
κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 9.7.β της 
παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
 
   (4) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα): 
 
    (α) Για την περίπτωση 3.α.(4) του άρθρου 9, ήτοι για τη μη 
αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2. του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει  να προσκομίσει 
ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/16, ότι (ο προσωρινός ανάδοχος) δεν έχει αθετήσει τις ως άνω 
υποχρεώσεις. 
 
    (β) Για την περίπτωση 3.α.(3) του άρθρου 9, ήτοι για την μη 
παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, και μέχρι να 
καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ο προσωρινός 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παρ 2 του άρθρου 73 του 
ν.4412/16, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού αυτού. 
 
    - Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό 
φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα 
– μέλος της. 
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  β. Όσον αφορά τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Για όσα 
δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Α του ΤΕΥΔ, (Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας), ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει την Βεβαίωση 
εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο (οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω δικαιολογητικό, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση). 
 
 6. Ο χρόνος έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων αναλύεται στο με 
αριθμό πρωτ 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπό στοιχεία ΑΔΑ: 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ. 
 
 7. Όπου στο παρόν άρθρο απαιτείται ένορκη βεβαίωση, οι σχετικές 
δηλώσεις του προσωρινού αναδόχου μπορούν να γίνονται στην ίδια, μία (1), ένορκη 
βεβαίωση. 
 
 8. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
θα εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά με τις 
γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και 
θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

   

Άρθρο 11ο  

Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

  α. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του 
Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης 
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης.  

  β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

  γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή 
από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

  δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται, ή, 
εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.  

  ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει 
δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 
73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλη ενώσεων.  

  στ. Προσφορά υπό αίρεση. 
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  ζ. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 
γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης 
προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεσή τους.  

 

Άρθρο 12ο 

Ενστάσεις 

 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης ή παράλειψης της Μονάδας, ως 
Αναθέτουσας Αρχής, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Ένσταση κατά της 
παρούσας διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ενστάσεις που υποβάλλονται 
για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 

 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16, 
όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 13ο 

Εγγυήσεις 

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

 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες, η οποία και θα επιστραφεί στο 
συμβαλλόμενο μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού 
αντικειμένου.. 

 3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει 
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν. 
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4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς. 

 5. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης δίδεται 
στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήματος. 

 

Άρθρο 14ο  

Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής  

 
1.  Τόπος παράδοσης-παραλαβής: Η μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση 

του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Αναδόχου στην έδρα του 
ΚΕΔΑ/Ζ, στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Επιτροπή της 
Μονάδος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής του παραρτήματος 
«Γ» της παρούσας.  

2.  Χρόνος παράδοσης-παραλαβής: Η προμήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την 
Υπηρεσία θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
εγκατάσταση του.  

3. Τρόπος παράδοσης - παραλαβής: Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
Παραλαβών (ΕΠΠ) θα διενεργήσει την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισμού, μετά την παράδοση και εγκατάσταση του συμβατικού αντικειμένου από 
τον Ανάδοχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή αποτελεί η 
χορήγηση πιστοποίησης από αρμόδιο φορέα και η χορήγηση του φακέλου της 
παραγράφου 9 της τεχνικής περιγραφής του παραρτήματος «Γ» της παρούσας. 

 

Άρθρο 15ο  

Οριστική, Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή  

 
1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου 

διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τη σύμβαση και τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16.  

2. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου είναι η 
ακόλουθη :  

 α. Ο συμβαλλόμενος, πριν από τη προσκόμιση των ειδών και 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από αυτή, έρχεται σε συνεννόηση με τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) για την έγκαιρη 
από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ώστε να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός 
χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής. 

 β. Όμοια, ο συμβαλλόμενος εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία 
Ασφαλείας της Μονάδας, άδεια εισόδου του προσωπικού του.  

 γ. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από 
την ΕΠΠ, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 
με την παρουσία του συμβαλλόμενο ή νομίμου εκπροσώπου του που 
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προσυπογράφει μαζί με την ΕΠΠ το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που 
συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο συμβαλλόμενο.  

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά μέγιστο 
χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 
συμβαλλόμενου.  

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 
του Ν. 4412/16.  

5. 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 συμβατικό αντικείμενο, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 16ο  

Κυρώσεις  

 

1. Σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο δεν παραδοθεί εντός του 
καθορισθέντος χρονοδιαγράμματος, επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.  

2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Μονάδας και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση και παρατείνεται ανάλογα ο 
χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4, Ν.4412/16).  

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό 
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα 
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.  

4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει 
άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 203 και 207 του Ν.4412/16.  

6. Οι ποινικές ρήτρες και οποιαδήποτε γενική ζημιά που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα εισπράττονται από 
όσα έχει να λαμβάνειν ο οικονομικός φορέας για οποιαδήποτε αιτία από την 
Υπηρεσία ή το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των 
λογαριασμών αυτών, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).  
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Άρθρο 17ο  

Τιμές – Κρατήσεις - ΦΠΑ  

1. Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε μεταβολή στις τιμές των ειδών από τυχόν μέτρα και αυξήσεις πάσης 
φύσεως δαπανών, φόρων και τελών (πλην του ΦΠΑ), που τυχόν επιβληθούν από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν αποδέχεται καμία αλλαγή επί της ποιότητας - τιμής των 
προσφερόμενων ειδών.  

2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων: 6,27868%,που αναλύεται ως εξής: ΜΤΑ 4%, (ΝΔ 
3981/59, άρθρο 7, παρ. 7), ΕΛΟΑΑ 2% (ΝΔ 398/74, άρθρο 21, παρ. 6), 
Χαρτόσημου 0,12% (δηλ. 6*2%, Ν.187/43, άρθρο 10, παρ.1 και ΠΔ 28/1931, 
Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου), ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00042%  (δηλαδή 0,12* 20%, Ν. 
4169/1961, άρθρο 11, παρ. 1), ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, (Ν.4115/2013, άρθρο 26, παρ. 7, 
ως τροποποιήθηκε με άρθρο 375, παρ.5, του Ν.4412/16), Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 
0,0021% (δηλ. 0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00042% (δηλ. 
0,0021*20%), (ΥΑ 5143/11-12-2014, άρθρο 7), Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% (ΦΕΚ Β΄ 969, 1191/14-03-17, άρθρο 2, παρ. 3 και 
άρθρο3, παρ. 2), Χαρτόσημου ΑΕΕΠ 0,0018% (δηλ. 0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
ΑΕΠΠ 0,00036% (δηλ. 0,0018*20%), (ΥΑ 1191/14-03-17, άρθρο 6).  

3. Η δαπάνη προμήθειας των ειδών υπόκειται σε παρακράτηση Φόρου 
Εισοδήματος 4% (κατά Ν.4172/13, άρθρο 64, περ. β’, όπως ισχύει), που 
υπολογίζεται επί του συμβατικού τιμήματος μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων ως 
άνω κρατήσεων.  

Άρθρο 18ο  

Πληρωμή – Δικαιολογητικά  

 
1. Η πληρωμή του συμβαλλόμενου διενεργείται μετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την ΕΠΠ. Ειδικότερα:  

α. Η εξόφληση 100% του τιμήματος διενεργείται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του συμβαλλόμενου. 

β. Η πληρωμή διενεργείται είτε από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Αθηνών 
(ΔΣΤ/Α), με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στον τραπεζικό 
λογαριασμό (IBAN), για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση της Τράπεζας του 
συμβαλλόμενου είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τη Διαχείριση Χρηματικού 
της Μονάδος. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει 
να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο.  

γ. Ο χρόνος εξόφλησης ανέρχεται σε τριάντα μέρες (30) ημέρες, 
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των λοιπών 
δικαιολογητικών πληρωμής που καθορίζει η σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού 
αντικειμένου. Εφόσον προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την 
οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο, 
νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η 
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αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
αυτή. 

δ. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των εξήντα (60) ημερών, η Υπηρεσία 
καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, 
το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο 
εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω 
έτους.  

ε. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου (όπως μη έγκαιρη 
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, παραλαβή του συμβατικού 
αντικειμένου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).  

2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής έχουν ως ακολούθως:  

α. Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής, σύμφωνα με το άρθρο 208 
του Ν. 4412/16 (εκδίδεται από την ΕΠΠ).  

β. Γραμμάτιο εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη της Μονάδας (εκδίδεται από 
το Σμήνος Εφοδιασμού της Μονάδος).  

γ. Τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο Αποστολής.  

δ. Εν ισχύ πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, για είσπραξη χρημάτων 
από Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).  

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

στ. Βεβαίωση τραπέζης, για τον τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του 
συμβαλλόμενου (αριθμό IBAN). 

3. Σε περίπτωση που υφίσταται Βεβαίωση Οφειλής του συμβαλλόμενου, 
σύμφωνα με την προσκομιζόμενη εν ισχύ ενημερότητα, το προς εξόφληση ποσό θα 
καταβάλλεται στο αρμόδιο προς είσπραξη ταμείο.  

 
Άρθρο 19ο  

Λοιπές Διατάξεις  

 
1. Η σύμβαση διέπεται από τις ισχύουσες περί Δημοσίου Λογιστικού και 

Προμηθειών (Ν.4412/16, όπως ισχύει) διατάξεις.  

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η μερική - ολική υπεργολαβική ανάθεση της 
προμήθειας των ειδών σε τρίτους.  

3. Οποιαδήποτε διαφορά που αναφύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του 
παρόντος, θα επιλύεται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και τα συναλλακτικά ήθη 
και με εφαρμογή των ως άνω όρων.  
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4. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. 

 

 

    

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Υπόδειγμα ΤΕΥΔ 
«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
«3» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

                 Ακριβές Αντίγραφο   
      
        Σγός(ΑΕΕΚ) Κακούρη Μαρία 

Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 
 
 
 

 

Σμχος (Ι) Ανδρέας Μαρίνος  
Υποδιοικητής 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΚΕΔΑ/Ζ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 76872 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροπορίας 1, Ζούμπερι Αττικής, Τ.Κ. 19005  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Επγός (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος  

- Τηλέφωνο: 22940-51030 & 22940-51032 &2294051006 

- Ηλ. ταχυδρομείο: oik.kedaz@haf.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.haf.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών (CPV 37535200-9) στο ΚΕΔΑ/Ζ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια Ειδών 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

         ΚΕΔΑ/Ζ 
         ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
ΣΤΗ  Φ.831/ΑΔ.1271/Σ.387    Ζούμπερι, 26 Ιουν 20 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο3: 

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

                                                 
1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
2 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης  

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση (αν υπάρχει): [……] 

                                                 
4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. Ταχυδρομείο (αν υπάρχει): [……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5 

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Σημειώνεται ότι το παρών συμπληρώνεται ως «ΝΑΙ» σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

στηρίζετε σε άλλη εταιρεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης για τα 

οποία απαιτούνται συγκεκριμένες ικανότητες (πχ τη μεταφορά των ειδών) 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

i. Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

                                                 
5 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία89· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 

                                                 
6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 
Πρωτοκόλλων. 
11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που 
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν19: 

[……] 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

[] Ναι [] Όχι  

                                                 
14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22 
[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                 
20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς 
22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου23; 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
24: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις25 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

                                                 
23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
24 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
25 Άρθρο 73 παρ. 5. 
26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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[..........……] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 27, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

[] Ναι [] Όχι 

                                                 
27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης 
28 Πρβλ άρθρο 48. 
29 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της 
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του 
α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει 
ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους 
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των 
τριών κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους δεν 
παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία 
αυτών; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και 
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και Ειδικών 
όρων της Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε 
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους 
Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται30, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν31 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

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

 
 

 

       Ακριβές Αντίγραφο                                 Επγος (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος 
    ΕΟΥ 

   Σγός(ΑΕΕΚ) Κακούρη Μαρία     
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας       

                                                 
30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
31 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 
για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Επωνυμία Προσφέροντα: 
ΑΦΜ-ΔΟΥ: 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
ΙΒΑΝ Λογαριασμού: 

 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μον.Μέ
τρησης 

(ΜΜ) 

Ποσότ
ητα 

Τιμή ΜΜ 
χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
Ολογράφως 

ΦΠΑ 
(%) 

1 37535200-9 Σύνθετο όργανο παιδικής 
χαράς με δύο τσουλήθρες 

ΤΕΜ 1     

2 Κούνια τετραθέσια νηπίων ΤΕΜ 1     

3 Κούνια τετραθέσια παιδιών ΤΕΜ 1     

4 
Τραμπάλα ξύλινη διπλή 

ΤΕΜ  
3 

    

5 Μύλος αυτοκινούμενος ΤΕΜ 1     

6 Γέφυρα με αιωρούμενα 
ξύλινα πατήματα 

ΤΕΜ 2     

7 Παιχνίδι αναρρίχησης 
σκάλας τύπου "Λ" 

ΤΕΜ 1     

8 Δοκός ισορροπίας ΤΕΜ 1     

9 Παιχνίδι αποτελούμενο από 
ξύλινα δοκάρια με πατήματα 

ΤΕΜ 1     

10 Παιχνίδι αποτελούμενο από 
πανέλο δραστηριοτήτων  

ΤΕΜ 1     

11 Σύνθετο όργανο τρενάκι (ή 
αντίστοιχο)  

ΤΕΜ 1     

12 Παιχνίδι ελατηρίου μονό  ΤΕΜ 1     

13 Ελαστικά πλακίδια 
ασφαλείας για ύψος 
πτώσης τουλάχιστον 
1300mm 
(συμπεριλαμβανομένης 
κατασκευής υπόβασης και 
χωματουργικών εκσκαφών) 

Μ2 200     

14 Πιστοποίηση παιδικών 
χαρών "Α" και "Β" 

ΤΕΜ 2     

  ΣΥΝΟΛΟ (Άνευ ΦΠΑ)    

  Πλέον ΦΠΑ …….%    

  ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ)    

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ)…………………………………………………………………………….. 

Παρατηρήσεις 

1. Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου 
ποσοστού 6,27868% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% (για 
υλικά), ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση. 

        ΚΕΔΑ/Ζ 
        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
ΣΤΗ   Φ.831/ΑΔ.1271/Σ.387   Ζούμπερι, 25 Ιουν 20 
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 2.  Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά 
έξοδα: 

  α.  Μεταφορικά, εργασίες τοποθέτησης και διασύνδεσης, εκφορτωτικά, 
αποξήλωσης παλαιού εξοπλισμού, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου– δοκιμών και 
λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης. 

  β.  Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, 
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή 
καθυστερημένων παραδόσεων. 

 3.  Ισχύς προσφοράς :  

 

 

       Ακριβές Αντίγραφο                                 Επγος (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος 
    ΕΟΥ 

   Σγός(ΑΕΕΚ) Κακούρη Μαρία     
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας       
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        ΚΕΔΑ/Ζ 
        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
ΣΤΗ  Φ.831/ΑΔ.1271/Σ.387    Ζούμπερι, 25 Ιουν 20 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
………………     ΕΥΡΩ. …………………… 
       ΕΥΡΩ. …………………… 
 

 Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 

απευθύνεται) 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..Δ/νση:……………………………………………
…………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του …………….και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) 
της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.  
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
μας καμιά ισχύ. 

    -  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
       Ακριβές Αντίγραφο                                 Επγος (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος 
    ΕΟΥ 

   Σγός(ΑΕΕΚ) Κακούρη Μαρία     
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»                                       ΚΕΔΑ/Ζ  
Στη Φ.831/ΑΔ.1271/Σ.387                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ      
       Ζούμπερι, 26 Ιουν 20 
                                             
          

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΚΕΔΑ/Ζ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ζούμπερι, Ιούνιος 2020 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/Ζ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΕΔΑ/Ζ  

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο σύνολο των απαραίτητων 

διορθωτικών παρεμβάσεων επί των δύο υφιστάμενων παιδικών χαρών 
ΚΕΔΑ/Ζούμπερι, ήτοι παιδικής χαράς «Α» πλησίον παιδικού κινηματογράφου και 
παιδικής χαράς «Β» περιοχής Ε οικημάτων Μονάδος. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών θα χορηγηθεί πιστοποίηση της καταλληλότητας των παιδικών χαρών, από 
την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.   

 
2. Οι παιδικές χαρές, ως κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, 

προάγουν την ποιότητα ζωής των βρεφών, των παιδιών και των προεφήβων  
καθώς και των οικογενειών τους, μέσω της ψυχαγωγίας τους. Στα πλαίσια της 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής, το ΚΕΔΑ/Ζούμπερι, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την φροντίδα και την κοινωνική αρωγή των παιδιών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την 
ασφάλεια τους. 

 
3. Κατόπιν των ανωτέρω, και στο πλαίσιο εναρμόνισης με την ισχύουσα 

νομοθεσία, η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη και άπτεται των ενεργειών εξάλειψης 
παρατήρησης επιθεώρησης ΓΕΑ Τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 

  

ΤΤΥΥΠΠ//ΕΕΓΓΚΚ  

 
 
Ασμίας (ΤΣΕ) Σοφία Μάντζη 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/Ζ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΕΔΑ/Ζ 

 
Αιτιολογική Έκθεση 
 
Περιεχόμενα 
 

1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 
 
2.  Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 
 
3.  Αναλυτική Περιγραφή Παραγράφου 2 - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Εξοπλισμού 
 
4. Αποκλείσεις 
 
5. Απαιτήσεις Ασφαλείας - Πρότυπα 
 
6. Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές Υλικών Εξοπλισμού και Δαπέδων 
 
7. Συμπληρωματικές Απαιτήσεις  
 
8. Πιστοποίηση Συμμόρφωσης των Παιδικών Χαρών 
 
9. Όροι Παράδοσης 
 
10. Εγγυήσεις Προϊόντων 

 

11. Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 
 

12. Εγχειρίδιο Συντήρησης  
 

13. Πίνακας Απαιτούμενων Ελέγχων και Συχνότητας Εκπόνησης 
 

14. Ενδεικτική Απεικόνιση του προς Τοποθέτηση Εξοπλισμού 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/Ζ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΕΔΑ/Ζ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 

α. Για τις δύο (2) υφιστάμενες παιδικές χαρές της Μονάδας δεν προκύπτει 
χρόνος αρχικής εγκατάστασης, εκτιμάται όμως ότι αρχικά τοποθετήθηκαν πριν το 
1990. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, πραγματο-ποιούνται 
διορθωτικές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό αυτών προκειμένου να τηρούνται οι 
απαιτήσεις ασφαλείας.  

 
β. Κατά την εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων, αρκετά από τα παιχνίδια 

κρίθηκαν ακατάλληλα και απομακρύνθηκαν ή σημάνθηκαν ως ακατάλληλα προς 
χρήση, με αποτέλεσμα οι παιδικές χαρές να έχουν στη σημερινή τους κατάσταση, 
περιορισμένο αριθμό εξοπλισμού.  Συγκεκριμένα, η παιδική χαρά «Α» που 
βρίσκεται πλησίον του παιδικού κινηματογράφου αποτελείται από δώδεκα (12) 
παιχνίδια και η παιδική χαρά «Β» που εξυπηρετεί την Ε περιοχή, αποτελείται από 
τρία (3) παιχνίδια.  

 
2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 

 
α. Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών θα πρέπει κατά το δυνατό να 

ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού. Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται 
πλήρως στις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα τεχνική 
περιγραφή, ως προς τον τύπο, το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, 
τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευή. 

 
β. Τα νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες, όπως 

αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, παιχνίδι φαντασίας 
και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, 
απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία. Ένα παιχνίδι, θα καλύπτει τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές για χρήση από άτομα ΑμΕΑ. 

 
γ. Στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνεται η μεταφορά του 

εξοπλισμού στην Υπηρεσία και η εγκατάστασή του, πλήρους και έτοιμου προς 
χρήση. Οι παιδικές χαρές θα παραδοθούν με τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία 
εξοπλισμό, καθώς και τις αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης,  Συγκεκριμένα οι εργασίες 
που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
(παιχνιδιών) και δαπέδων ασφαλείας όπου απαιτείται. Συνοπτικά: 

 
(1) Τα παιχνίδια που θα τοποθετηθούν στην παιδική χαρά «Α» είναι τα 

κάτωθι: 
 
 (α) Ένα (1) σύνθετο όργανο παιδικής χαράς με δύο τσουλήθρες 
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 (β) Μία (1) κούνια τετραθέσια νηπίων 
 
 (γ) Μία (1) κούνια τετραθέσια παιδιών 
 
 (δ) Δύο (2) τραμπάλες ξύλινες διπλές 
 
 (ε) Ένας (1) μύλος αυτοκινούμενος 
 
 (στ) Μία (1) γέφυρα με αιωρούμενα ξύλινα πατήματα 
 
 (ζ) Ένα (1) παιχνίδι αποτελούμενο από αναρρίχηση σκάλας τύπου «Λ» 
 
 (η) Μία (1) δοκός ισορροπίας με αλυσίδες 
 
 (θ) Ένα(1) παιχνίδι αποτελούμενο από ξύλινα δοκάρια με πατήματα 
 
 (ι) Ένα (1) παιχνίδι αποτελούμενο από πανέλο δραστηριοτήτων τύπου 

Λαβύρινθου 
 

(2) Οι επιφάνειες πτώσης που θα τοποθετηθούν στην παιδική χαρά 
«Α» αποτελούνται από ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για ύψος πτώσης τουλάχιστον 
1,30μ. και περιλαμβάνουν τις απαραίτητες εργασίες εκσκαφών και την κατασκευή 
υπόβασης. Είναι συνολική επιφάνειας 200μ2. 

 
(3) Τα παιχνίδια που θα τοποθετηθούν στην παιδική χαρά «Β» είναι τα 

κάτωθι: 
 
 (α) Ένα σύνθετο όργανο τρενάκι 
 
 (β) Μία τραμπάλα ξύλινη διπλή 
 
 (γ) Μία γέφυρα με αιωρούμενα ξύλινα πατήματα 
 
 (δ) Ένα παιχνίδι ελατηρίου μονό 

 
3. Αναλυτική Περιγραφή Παραγράφου 2 - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Εξοπλισμού 
   
α. Σύνθετο όργανο παιδικής χαράς με δύο τσουλήθρες 
 

(1) Τεχνικές Πληροφορίες 
 

Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 7770mm x 3770mm x 3600mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 11770mm x 6780mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 1250mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +1.5 
Χρήστες: 8 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
Δραστηριότητες: ανάβαση, ολίσθηση, ισορροπία, έρπειν, αναρρίχηση  
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(2) Γενική Τεχνική Περιγραφή 

 
(α) Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από μία τσουλήθρα μήκους 

2000mm (H=950mm), μία τσουλήθρα για μεγαλύτερα παιδιά μήκους 2500mm 
(H=1250mm), δύο  πύργους με τετράγωνα πατάρια (H=950mm), ένα πύργο με 
μακρόστενο πατάρι (H=1250), μία καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινί ανάβασης, μία 
κλίμακα ανόδου, ένα τούνελ, δύο σκέπαστρα τύπου παλέτας ζωγραφικής και έξι 
φράγματα προστασίας πτώσεων. 
 

(3) Δομή Σύνθετου 
 

(α) Το παιχνίδι θα απαρτίζεται από  πύργο με μακρόστενο πατάρι, 
γενικών διαστάσεων 1000x2000mm και ύψους 1250mm από την επιφάνεια του 
εδάφους. Στην μία από τις στενές πλευρές του πύργου θα υπάρχει τσουλήθρα 
μήκους 2500mm. Στην απέναντι πλευρά του πύργου, καθώς και στα ανοίγματα 
αριστερά και δεξιά της τσουλήθρας θα υπάρχουν φράγματα. Στο άνοιγμα δεξιά της 
τσουλήθρας θα υπάρχει καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινί ανάβασης και το 
γωνιακό υποστύλωμα θα φέρει σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής σε ύψος 
3500mm. Στο απέναντι άνοιγμα θα συνδέεται τετράγωνος πύργος γενικών 
διαστάσεων 1000x1000mm και ύψους 950mm από την επιφάνεια του εδάφους που 
οδηγεί στα εξής: 
 

1/ Ευθεία σε μία κλίμακα ανόδου 
 
2/ Εκ δεξιών σε ένα τούνελ 
 
3/ Αριστερά σε φράγμα 

 
(β) Το τούνελ θα οδηγεί σε τετράγωνο πύργο γενικών διαστάσεων 

1000x1000mm και ύψους 950mm από την επιφάνεια του εδάφους που θα φέρει 
στην απέναντι πλευρά τσουλήθρα μήκους 2000mm, αριστερά και δεξιά φράγματα 
και στο υποστύλωμα αριστερά του τούνελ, σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής 
σε ύψος 2700mm 
 

(4) Τεχνικές Προδιαγραφές Επιμέρους Στοιχείων 
 
(α) ΠΥΡΓΟΣ  
 
    1/ O πύργος με μακρόστενο πατάρι και σκέπαστρο, θα 

αποτελείται από πατάρι, πέντε υποστυλώματα 95x95mm, ύψους 2400mm, ένα 
υποστύλωμα ύψους 3000mm,  τρία φράγματα και σκέπαστρο τύπου παλέτας 
ζωγραφικής.  

 
     2/ O πύργος με τετράγωνο πατάρι, θα αποτελείται από πατάρι, δύο 

υποστυλώματα 95x95mm ύψους 2100mm, ένα φράγμα και θα μοιράζεται με τον 
μακρόστενο πύργο δύο υποστυλώματα 95x95mm ύψους 2400mm. 
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   3/ O πύργος με τετράγωνο πατάρι και σκέπαστρο, θα αποτελείται 
από πατάρι, τρία υποστυλώματα 95x95mm ύψους 2100mm, ένα υποστύλωμα 
ύψους 2700mm, δύο φράγματα και σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής.  

 
(β) ΠΑΤΑΡΙ 
 
 1/ Όλα τα πατάρια του συνθέτου θα ακολουθούν τον ίδιο τρόπο 

κατασκευής και θα διαφέρουν στο ύψος στο οποίο προσαρμόζονται (950mm και 
1250mm) και στο τελικό μήκος στην περίπτωση μακρόστενου παταριού ή στην 
περίπτωση του παταριού που συνδέεται με την ευθεία ράμπα ανόδου. Πιο 
συγκεκριμένα: 

 
   α/ Το κάθε ένα από τα δύο πατάρια (1000x1000mm και 

1000x900mm) σε ύψος 950mm θα αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες 
διαστάσεων 1000x120x58mm πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες 
1000x95x45mm και 900x95x45mm αντίστοιχα. Την κατασκευή θα συμπλη-ρώνουν 
τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία θα συγκρατούν τις τραβέρσες 
και τις σανίδες. Αντίστοιχα το μακρόστενο πατάρι (2000x1000mm) σε ύψος 
1250mm θα αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 2000x120x58mm 
πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες ίδιων διαστάσεων και έξι υποστυλώματα ίδιας 
διατομής με παραπάνω.  

  
  β/ Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων 

βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 
 
(γ) ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ 
 
     1/ Θα κατασκευαστεί από HPL πάχους 12mm και θα έχει γενικές 

διαστάσεις 800x640mm. Θα στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά 
διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια 
του παταριού 

 
(δ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ) 
 
    1/ Το όργανο θα φέρει δύο τσουλήθρες. Το σύστημα κάθε 

τσουλήθρας θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα 
κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.  

 
   2/ Η σκάφη που προσαρμόζεται στο πατάρι ύψους 950mm θα έχει 
μήκος 2000mm και αντίστοιχα η σκάφη που προσαρμόζεται στο πατάρι ύψους 
1250mm και προορίζεται για μεγαλύτερα παιδιά θα έχει μήκος 2500mm. Το πλάτος 
της σκάφης θα είναι 570mm και είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα (PEΤ) 
πάχους 4,5mm. Θα είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και 
θα φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι 
κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
 
 3/ Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, θα είναι κατασκευασμένα 
από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των 
υποστυλωμάτων θα προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε 
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πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα 
ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου 
Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε 
καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
 
  4/ Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα 
κατασκευαστούν ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 
 

(ε) ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ 
 

1/ Θα αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων 740x95x45mm που θα 
στερεωθούν σε δύο μεταλλικές λάμες καμπύλου σχήματος και διαστάσεων 
1900x40x4mm. Εξωτερικά των λαμών θα φέρει δύο πλευρικά τόξα από πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 30mm. Το άνω μέρος της απολήγει στον πύργο, στο ύψος του 
παταριού. Η άνοδος στη ράμπα θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια σχοινιού 
πολυπροπυλενίου Φ22mm, με κόμπους, το οποίο θα στηρίζεται σε ξύλο 
1000x120x58mm που θα προσαρμόζεται στα υποστυλώματα. 

 
(στ) ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (Υ=950mm) 
 
 1/ Η κλίμακα ανόδου θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά, τέσσερα 

σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  θα αποτελούνται από ξύλα 
1500x145x45mm, στα οποία θα συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους 
οξιάς Φ10x70mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710x145x45mm 
και δύο κάθετες δοκοί 900x70x45mm που θα συγκρατούν τις κουπαστές. Οι 
κουπαστές θα αποτελούνται από τρία  ξύλα 1050x70x45mm εκατέρωθεν. Το άνω 
μέρος της κλίμακας, θα απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος. 

 
(ζ) ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ (L=1500mm) 
 
 1/ Το τούνελ θα αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, 

μήκους 1000mm στερεωμένο σε πλαϊνά από HPL πάχους 12mm. Η κατασκευή θα 
συνδέεται ανάμεσα στους δύο πύργους. 

 
(η) ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΛΕΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (HPL) 
 
 1/ Θα κατασκευαστεί από HPL πάχους 12mm και θα αποτελεί-ται 

από μία επιφάνεια γενικών διαστάσεων 1300x850mm, σε σχήμα τύπου παλέτας 
ζωγραφικής, που θα υποστηρίζεται από κάθετο τεμάχιο HPL, γενικών διαστάσεων  
660x190mm, με το οποίο θα συνδέεται με το υποστύλωμα. 

 
 2/ Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού μετά 

των απαραίτητων δαπέδων ασφαλείας - στις περιοχές όπου απαιτείται - ο Ανάδοχος 
θα υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 
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β. Κούνια τετραθέσια νηπίων 

 
(1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 5680mm x 1670mm x 2440mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 5750mm x 7000mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 1300mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +1.5 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
Δραστηριότητες: κούνια, αιώρηση 

 
(2) Γενική Τεχνική Περιγραφή 

 
(α) Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα 

στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό γωνία και τέσσερα καθίσματα 
νηπίων. Θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 1,5 ετών. Ο οριζόντιος άξονας 
θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι 
υποστυλώματα  θα κατασκευαστούν  από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής 
σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα θα αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα 
διατομής Φ88,9 πάχους 3mm γαλβανισμένη εν θερμώ που θα φέρει επικάλυψη από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 
5mm στο σιδηροσωλήνα θα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής 
διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από HDPE θα δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής 
διατομής στην κολώνα. Οι κολώνες θα καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά 
καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της κολώνας θα είναι εξαγωνική διαστάσεων 
115x115mm και η πλευρά εξαγώνου περίπου 58mm ενώ θα στερεώνονται με βίδες 
Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται 
στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης θα τοποθετηθούν εξωτερικά δύο 
διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και θα 
βιδωθούν στα υποστυλώματα της κούνιας. 
 
  (β) Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. 
Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο 
γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα 
συμπληρωθεί με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 
766) γαλβανισμένες που θα απολήγουν στα δύο καθίσματα. 
 
  (γ) Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται ή θα βιδώνεται στο έδαφος σε 
βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις θα 
τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα 
είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές 
συνθήκες. Τα καθίσματα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας 
κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως 
από καουτσούκ και φέρουν κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη περιμετρικά για 
την αποφυγή πτώσεων.  
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  (δ) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού μετά των 
απαραίτητων δαπέδων ασφαλείας - στις περιοχές όπου απαιτείται - ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 
 

γ. Κούνια τετραθέσια παιδιών 
 
 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 
 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 5680mm x 1670mm x 2440mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 5750mm x 7000mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 1300mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
Δραστηριότητες: κούνια, αιώρηση 
 
 (2) Γενική Τεχνική Περιγραφή 
 

(α) Η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα 
στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό γωνία και τέσσερα καθίσματα 
παιδιών. Θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών. Ο οριζόντιος άξονας θα 
κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα  θα 
κατασκευάζονται από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής σύνθεσης. Συγκεκριμένα 
κάθε κολώνα θα αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm 
γαλβανισμένη εν θερμώ που θα φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm στο 
σιδηροσωλήνα θα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής διέλασης. Η 
επιπλέον επικάλυψη από HDPE θα δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην 
κολώνα. Οι κολώνες θα καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά καπάκια 
πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της κολώνας θα είναι εξαγωνική διαστάσεων 
115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mm ενώ θα στερεώνονται με βίδες 
Μ10x140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω 
τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται 
στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης θα τοποθετηθούν εξωτερικά δύο 
διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και θα 
βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 

 
 (β) Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η 

ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο 
γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται 
με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 
γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 
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 (γ) Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται ή βιδώνεται στο έδαφος σε βάση 
από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις θα 
τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα 
είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές 
συνθήκες.  

 
 (δ) Τα κάθισματα παίδων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας 

κατά ΕΝ 1176 και θα είναι κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 
400x125mm και πάχους 2mm που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε 
να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 

 
(ε) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού μετά των 

απαραίτητων δαπέδων ασφαλείας - στις περιοχές όπου απαιτείται - ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 

 
δ. Τραμπάλα ξύλινη διπλή 

 
 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 
 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 2670mm x 2410mm x 900mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 4672mm x 4410mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 900mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
Δραστηριότητες: τραμπαλισμός 
 

(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 
 

  (α) Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από δύο κινητούς οριζόντιους 
φορείς ταλαντώσεως που στηρίζονται σε μία σύνθετη βάση. Ο κάθε οριζόντιος 
φορέας θα έχει κατασκευαστεί από ξύλινη δοκό διατομής 95x95mm και μήκους 
περίπου 2400mm. Η δοκός σε κάθε άκρο της θα φέρει ξύλινο κάθισμα καταλλήλων 
διαστάσεων, ειδικά διαμορφωμένο και χειρολαβή για τη συγκράτηση του χρήστη, η 
οποία θα στερεώνεται σταθερά στη βάση του καθίσματος.  

 
 (β) Κάτω από κάθε άκρο των δοκών θα υπάρχουν ελαστικά στοιχεία 

για την απορρόφηση των κραδασμών κατά την χρήση και για την προστασία του 
ξύλου. Στο κέντρο της κάθε δοκού θα προσαρμόζονται καταλλήλως ρουλεμάν για 
την καλύτερη ταλάντωση. 

 
(γ) Η βάση θα αποτελείται από έναν οριζόντιο άξονα και δύο ξύλινους 

ορθοστάτες, οι οποίοι θα πακτώνονται στο έδαφος, όλα καταλλήλων διατομών. Ο 
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κάθε ξύλινος στυλοβάτης θα αποτελεί κατακόρυφο ξύλινο κολωνάκι διατομής 
95x95mm και ύψους 400mm. Οι στυλοβάτες θα συνδέονται μεταξύ τους με 
οριζόντια μεταλλική σωλήνα κατάλληλης διατομής η οποία για λόγους σταθερότητας 
και βέλτιστης αγκύρωσης της κατασκευής στο έδαφος θα συγκολληθεί με επιπλέον  
κατακόρυφη μεταλλική σωλήνα ίδιας διατομής η οποία θα πακτωθεί στο έδαφος. 

 
 (δ) Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετηθούν στο κάτω τμήμα κάθε 

ορθοστάτη για να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών και η επαφή του ξύλου με το 
έδαφος. Η κάθε βάση θα είναι διαστάσεων ικανών να προστατεύσουν το όργανο 
από κάθε είδους μετακίνηση και θα το καθιστούν ασφαλές κατά την χρήση του. 

 
 (ε) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 

 
ε. Μύλος Αυτοκινούμενος 

 
 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διάμετρος Παιχνιδιού: 1230mm 
Ύψος Παιχνιδιού: 760mm 
Διαστάσεις Ορίων Ασφαλείας: 5300mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: <1000mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
Δραστηριότητες: περιστροφή 

 
(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 
 
 (α) Ο βασικός σκελετός της διάταξης θα αποτελείται από οριζόντιο 

κυκλικό άξονα διαμέτρου 1250mm, κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 50x30mm 
πάχους 2,5mm.  Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα θα συνδέονται έξι ακτίνες 
κατασκευασμένες από κοιλοδοκό 40x20mm, οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους 
στο κέντρο του κύκλου σε εξάγωνη ροδέλα Φ350mm. 

 
 (β) Στο κέντρο του κύκλου θα υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 

400mm., στα δύο άκρα του οποίου θα εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο ρουλεμάν 
(ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του σωλήνα, θα εφαρμόζεται 
τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. 

 
(γ) Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540mm αντίστοιχα, 

θα υπάρχει περιμετρικός κυκλικός σωλήνας ασφαλείας. Σε ύψος 470mm, θα 
διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες θα εφαρμόζεται κυκλικό κάθισμα 
από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. Το δάπεδο της διάταξης θα κατασκευαστεί 
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από δύο τεμάχια HPL τύπου MEG πάχους 13mm με αντιολισθητική επιφάνεια. Στην 
κάτω επιφάνεια του μύλου θα εφαρμόζεται «ποδιά» από πλακάζ θαλάσσης ώστε να 
δημιουργείται «ομαλή» επιφάνεια προς τον άξονα για τουλάχιστον 350mm από την 
εξωτερική διάμετρο. 

 
(δ) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού μετά των 

απαραίτητων δαπέδων ασφαλείας - στις περιοχές όπου απαιτείται - ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 

  
στ. Γέφυρα με Αιωρούμενα Ξύλινα Πατήματα 

 
 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 2690mm x 860mm x 1130mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 5690mm x 3860mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 600mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 
Χρήστες: 2 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
Δραστηριότητες: ισορροπία, αναρρίχηση 

 
(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 
 

 (α) Θα αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων που 
θα συνδέονται ανά δύο με οριζόντιες δοκούς, σχηματίζοντας δύο παράλληλα 
πλαίσια σχήματος Π. 

 
(β) Τα υποστυλώματα θα κατασκευαστούν από ξύλινες κολώνες 

διαστάσεων τουλάχιστον 95x95x1150mm. Οι οριζόντιες δοκοί θα είναι διαστάσεων 
τουλάχιστον 2695x95x95mm και θα φέρουν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες, ανά 
300mm, οι οποίες θα καταλήγουν σε τουλάχιστον επτά ξύλινα πατήματα 
διαστάσεων 95x95x760mm, σε ύψος 400mm από το έδαφος. Τα άκρα των ξύλινων 
πατημάτων θα διατρέχουν επίσης δύο αλυσίδες που θα καταλήγουν στα 
υποστυλώματα. 

 
(γ) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη 
αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία 
οι οπές που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με 
χώμα ώστε η τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και 
απαλλαγμένη από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση 
των υπό προμήθεια ειδών. 

 
ζ. Αναρρίχηση Σκάλας Τύπου «Λ» 
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 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 2000mm x 800mm x 830mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 5000mm x 3800mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 850mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 
Χρήστες: 2 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
Δραστηριότητες: ισορροπία, αναρρίχηση 

 
(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 
 
 (α) Το σύστημα  υποστυλωμάτων θα αποτελείται από  τέσσερις  ξύλινες 

δοκούς διατομής τουλάχιστον 95x95x1050mm τοποθετημένες ανά ζεύγη και υπό 
γωνία μεταξύ τους, σχηματίζοντας αναρρίχηση σκάλας τύπου "Λ". Πάνω στις 
δοκούς των υποστυλωμάτων, θα τοποθετηθούν τρεις ξύλινοι δοκοί διατομής 
45x95x780mm σε κάθε πλευρά, που αποσκοπούν τόσο στην άνοδο όσο και στην 
κάθοδο του χρήστη. 

 
 (β) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 

 
η. Δοκός Ισορροπίας με Αλυσίδες 

 
 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 2600mm x 600mm x 425mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 5600mm x 3600mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: <600mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 
Χρήστες: 1 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
Δραστηριότητες: ισορροπία 

  
(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 
 
 (α) Θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό και υποστυλώματα που θα 

συνδέονται με αλυσίδες για τη στήριξη της οριζόντιας δοκού στα υποστυλώματα και 
αν απαιτείται πρόσθετα εξωτερικά κολωνάκια.  

 
(β) Τα υποστυλώματα καθώς και τα εξωτερικά κολωνάκια θα 

αποτελούνται από ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95x95x350mm. Τα υποστυλώματα 
θα τοποθετηθούν σε ορθογωνική διάταξη 590x2190mm. Τα κολωνάκια θα 
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βρίσκονται στο μέσον των υποστυλωμάτων, παράλληλα με την οριζόντια δοκό και 
σε απόσταση 350mm από τις άκρες της.  Η δοκός θα έχει διαστάσεις 95x95x1700 
mm, η συναρμογή της με τα υποστυλώματα θα γίνεται με ζεύγη αλυσίδας και στη 
σύνδεσή τους με αυτά θα χρησιμοποιούνται ειδικοί μεταλλικοί σύνδεσμοι. Τα 
υποστυλώματα αλλά και τα κολωνάκια θα φέρουν στο πάνω μέρος τους ειδικό 
πλαστικό κάλυμμα. Η δοκός θα αιωρείται οριζόντια και σε ύψος 350mm από το 
έδαφος.  

 
(γ) Εναλλακτικό παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί μόνο παιχνίδι 

αποτελούμενο από τέσσερις (4) διασταυρούμενες ξύλινες δοκούς, διαστάσεων 
τουλάχιστον 8800x5000x800 mm   

 
(δ) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη 
αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία 
οι οπές που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με 
χώμα ώστε η τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και 
απαλλαγμένη από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση 
των υπό προμήθεια ειδών. 

 
θ. Παιχνίδι Αποτελούμενο από Ξύλινα Δοκάρια με Πατήματα  

 
(1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 1850mm x 800mm x 1200mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 4800mm x 3810mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: <600mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
Δραστηριότητες: ισορροπία 

 
(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 

 
 (α) Το όργανο θα αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ ζεύγη κολώνων. Το 

κάθε ζεύγος θα αποτελείται από δύο κολώνες, διαστάσεων τουλάχιστον 
90x90x1000mm η μεγάλη και 90x90x500mm η μικρή από το έδαφος. 

 
(β) Σε περίπτωση που προσφερθεί παιχνίδι περισσότερων ζευγών 

κολώνων δύναται οι διαστάσεις αυτών να είναι αναλογικά μικρότερες από τις 
ανωτέρω.  

 
(γ) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη 
αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία 
οι οπές που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με 
χώμα ώστε η τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και 
απαλλαγμένη από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση 
των υπό προμήθεια ειδών. 
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ι. Παιχνίδι Αποτελούμενο από Πανέλο Δραστηριοτήτων τύπου Λαβύρινθου (ή 

άλλο εκπαιδευτικού τύπου) 
 
 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 1000mm x 100mm x 1150mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 4000mm x 3100mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: - 
Ηλικιακή Ομάδα: +1.5 
Χρήστες: 2 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι 
Δραστηριότητες: Εκπαιδευτικό παιχνίδι 

 
(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 
 
 (α) Το όργανο θα έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 2 άτομα. Το 

παιχνίδι θα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις 
και διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ). 

 
 (β) Το παιχνίδι θα αποτελείται από: 
 

 1/ Δύο (2) δοκάρια 
 

2/ Ένα (1) χρωματιστό πάνελ που προσαρμόζεται το διαδραστικό 
παιχνίδι τύπου 'λαβύρινθος' ή αντίστοιχο εκπαιδευτικού τύπου 

 
(3) Υλικά 

Κατασκευής 
 
 α/ Το έγχρωμο πάνελ θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία ιδιαίτερα 

υψηλής αντοχής HPL, και πάχους 12 και 18mm. 
 
 β/ Τα δοκάρια τουλάχιστον (90x90mm) θα είναι κατασκευασμένα 

από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν θα έχει υποστεί επεξεργασία με χρώμιο ή 
αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία θα είναι πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ θα έχει 
μεγάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια θα προστατεύονται από τη 
φθορά που προκαλείται από τους μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες. 

 
γ/ Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 

διατομής τουλάχιστον Φ26mm κάτι που εγγυάται την αντοχή και την αξιοπιστία του 
εξοπλισμού. 

 
δ/ Τα εξαρτήματα συναρμογής, θα είναι κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά 
καλύμματα. 
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(3) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 

 
ια. Σύνθετο Όργανο Τρενάκι (ή αντίστοιχο) 

 
 (1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 4660mm x 2010mm x 2850mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 8160mm x 4920mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: 950mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +1.5 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
Δραστηριότητες: ανάβαση, ολίσθηση  
 

(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 
 
 (α) Θα αποτελείται από ένα τετράγωνο στεγασμένο πύργο, ένα σύστημα 

τσουλήθρας (L=2000mm), μία σκάλα ανόδου και ένα σύστημα τούνελ με μία 
πρόσβαση σε αυτό.  

 
 (β) Το όργανο θα έχει γραμμική κάτοψη και η είσοδος σε αυτό μπορεί να 

πραγματοποιείται είτε από τη σκάλα ανόδου είτε από το τούνελ τα οποία οδηγούν 
στο στεγασμένο πύργο. Ευθεία από τη διεύθυνση ανόδου στο πύργο μέσω του 
τούνελ ο στεγασμένος πύργος θα οδηγεί σε τσουλήθρα μήκους 2000mm. 

 
(3) Τεχνικές Περιγραφές Επιμέρους Στοιχείων 

 
 ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
 

1/ Πατάρι 1300x1300mm (h=950 mm) 
 

Το πατάρι θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) υποστυλώματα του πύργου διατομής 
95x95mm και θα αποτελείται από τέσσερεις (4) ξύλινες δοκούς διαστάσεων  μήκους 
περίπου 1100mm οι οποίες θα στερεώνονται με ειδικά τεμάχια μεταξύ των 
υποστυλωμάτων. Ανάμεσα στο πλαίσιο που δημιουργούν οι τέσσερεις ξύλινοι δοκοί  
θα είναι τοποθετημένες σανίδες κατάλληλου μήκους. 

 
2/ Σκάλα ανόδου για πατάρι (h=950mm) 
 

Η σκάλα ανόδου θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. 
Τα πλαϊνά  θα αποτελούνται από ξύλα ορθογωνικής διατομής, στα οποία θα 
συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους και ισχυρή κόλλα θαλάσσης 
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τέσσερα σκαλοπάτια πλάτους περίπου 700mm και δύο κάθετες δοκοί που θα 
συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές θα αποτελούνται από τρία  εκατέρωθεν. 

 
3/ Φράγμα προστασίας πτώσεων (Ξύλινο) 

 
Το φράγμα προστασίας από πτώση θα αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα 
ορθογωνικής διατομής, τοποθετημένα με διάκενο μεταξύ τους, που θα είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας και τα οποία θα επιστεγάζονται με 
κουπαστή. Το ξύλινο φράγμα, θα στηρίζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα με 
κατάλληλα διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους. 

 
4/ Καμπύλη σκεπή  

 
Η σκεπή θα απαρτίζεται από τις μετώπες και τα ξύλινα τεμάχια επένδυσης. Οι 
μετώπες θα είναι κατασκευασμένες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 18mm 
ενισχυμένα από τεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. 
Στο τμήμα των 30mm θα προσαρμόζονται οι τεγίδες διατομής 27X95mm και 
κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους. Στο κέντρο και 
ανώτερο τμήμα της σκεπής θα είναι τοποθετημένο ξυλοτεμάχιο διατομής 
45x140mm. 

 
5/ Σύστημα πολυεστερικού τούνελ (L=1000m) 

 
Το τούνελ θα αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα διατομής περίπου Φ650mm 
και μήκους περίπου 1000mm στερεωμένο σε πλαϊνά από HPL τύπου MEG πάχους 
12mm. Η κατασκευή θα συνδέεται στο ένα της άκρο με τον στεγασμένο πύργο και 
στο άλλο με επιπλέον ζεύγος. Η πρόσβαση στο τούνελ θα γίνεται μέσω τριών 
'πατημάτων' από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια. Στο κατώτερο μέρος και κατά 
μήκος των πλευρών του στεγασμένου πύργου θα τοποθετηθούν διακοσμητικά 
πανέλα HPL πάχους 12mm σε μορφή ‘ρόδας’ ή αντίστοιχου σχεδίου. 

6/ Σύστημα τσουλήθρας (Ίσια L=2000mm (HPL)) 
 

α/ Θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα 
κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα έχει μήκος 2000mm, πλάτος 
570mm και θα είναι κατασκευασμένη από GFRP (glass fibre rainforced polyester) 
πάχους 4,5mm. Θα είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και 
θα φέρει οπές μέσω των οποίων θα βιδωθεί στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι 
κουπαστές της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένες από HPL (τύπου MEG) 
πάχους 18mm. 

 
β/ Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  θα είναι κατασκευασμένα από 

HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των 
υποστυλωμάτων θα είναι προσαρμοσμένες δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε 
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας 
θα ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως 
τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί 
σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
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γ/ Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα υπάρχουν  
ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 

 
δ/ Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη 
αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία 
οι οπές που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με 
χώμα ώστε η τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και 
απαλλαγμένη από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση 
των υπό προμήθεια ειδών. 

 
ιβ. Παιχνίδι ελατηρίου μονό 

 
(1) Τεχνικές Πληροφορίες 

 
Διαστάσεις Παιχνιδιού: Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 932mm x 300mm x 885mm 
Διαστάσεις Ασφαλείας: Μήκος x Πλάτος: 3932mm x 3300mm  
Μέγιστο Ύψος Πτώσης: <600mm 
Ηλικιακή Ομάδα: +1.5 
Χρήστες: 1 παιδιά 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
Δραστηριότητες: ταλάντωση 

 
(2) Γενικές Τεχνικές Περιγραφές 

 
  (α) Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα αποτελείται από φορέα, 
κάθισμα και βάση. 
 
  (β) Ο φορέας θα είναι κατασκευασμένος από HPL τύπου MEG πάχους 
18mm σε θεματική μορφή ζωάκι τύπου «ιππόκαμπου» ή αντίστοιχου τύπου. Σε 
κατάλληλες θέσεις θα είναι τοποθετημένες πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που 
σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. 
 

 (γ) Για την σύνδεση του φορέα με την βάση θα χρησιμοποιηθεί 
κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) πάχους 3mm. Το 
έλασμα θα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο 
εσωτερικού του ‘Π’ θα τοποθετηθεί ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες 
(spacers) κατασκευασμένοι από κόντρα πλακάζ θαλάσσης 19mm. Στις τέσσερις 
ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος θα στερεωθεί το κάθισμα του 
οργάνου που περιγράφεται παρακάτω. 

 
(δ) Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, θα εφαρμοστεί 

κάθισμα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, διαστάσεων 325x300mm. Το 
κάθισμα θα είναι στερεωμένο στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών 
8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την 
επιφάνεια του καθίσματος.  

 
 (ε) Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 

200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και 
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κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης θα είναι τοποθετημένη 
στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο θα στερεοποιηθεί πριν τη 
συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο θα 
βιδωθεί πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

 
  (στ) Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
του υφιστάμενου εξοπλισμού και την απομάκρυνση αυτού. Εν συνεχεία οι οπές που 
θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα πρέπει να πληρωθούν με χώμα ώστε η 
τελική επιφάνεια του εδάφους να είναι κατά το δυνατό επίπεδη και απαλλαγμένη 
από βαθουλώματα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση των υπό 
προμήθεια ειδών. 

 
ιγ. Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1300mm 

(συμπεριλαμβανομένων χωματουργικών εκσκαφών και κατασκευής υπόβασης) 
 

(1) Τεχνικές Πληροφορίες 
 

Μήκος: 500mm 
Πλάτος: 500mm 
Ενδεικτικού Πάχους: 40mm 

 
(2) Γενικές Τεχνικές Πληροφορίες 

 
  (α) Ο Ανάδοχος προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή 

του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα κατάλληλης 
κατασκευής και ικανού πάχους.  Πριν την έναρξη της τοποθέτησης των νέων 
ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας - στις περιοχές όπου απαιτείται - ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στην προετοιμασία του χώρου με την πλήρη αποξήλωση 
των υφιστάμενων δαπέδων και των υποβάσεων όπου απαιτείται καθώς και την 
απομάκρυνση αυτού. Στα σημεία όπου κρίνεται απαραίτητο θα προηγηθεί εκσκαφή, 
αφαίρεση και μεταφορά χώματος, ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για 
την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο 
υπόβαθρο. 

 
  (β) Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση 

σκυροδέματος πάχους 120mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα, χυτού επί 
τόπου. H βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 
όμβριων υδάτων. 

 
  (γ) Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν 
και θα είναι εμφανής στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Η 
εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν 
τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική 
κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής. Η 
κατασκευή της υπόβασης θα βαρύνει τον Ανάδοχο προμηθευτή. 
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  (δ) Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει 
την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων 
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176, EN1177 και ΕΝ71-3. 

 
  (ε) Τα πλακίδια θα είναι κατασκευασμένα από δύο στρώσεις υλικού. Η 

κάτω στρώση θα αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και 
έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους 10mm, θα αποτελείται από 
βαμμένους κόκκους φυσικού ελαστικού (EPDM). Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η 
μεταξύ τους συγκόλληση με κόλλα πολυουρεθάνης. 

 
  (στ) To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1176 και 

EN1177 τουλάχιστον ίσο με 1300mm. Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο 
εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό 
ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι 
άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές 
απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι 
διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με πύρους, που 
συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους. 

 
  (ζ) Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει 

την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων 
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176, EN1177 και ΕΝ71-3. 

 
4. Αποκλείσεις 

 
α. Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και 

των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται  απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και 
±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων. 

 
β. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε 

ποσοστό ±10%, αντιστοίχως. Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον 
χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε σχέση με τις 
αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη 
αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση προς την Υπηρεσία. 

 
γ. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης 

των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το 
αναγραφόμενο στην τεχνική περιγραφή, αυτό θα συνεπάγεται και την αντίστοιχη 
αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες 
απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των 
εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς την Υπηρεσία. 



ΑΔΑ: 6ΛΞ36-ΨΚ4



   

  «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

  

 

   64 

 

 
δ. Για τα παραπάνω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική 

υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού. Αποκλίσεις πέραν των αναφερό-μενων 
επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται. 
 

5. Απαιτήσεις Ασφαλείας - Πρότυπα 
 
α. Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια 

των παιδιών. Ειδικότερα: 
 

(1)  Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή 
ομαδικό παιχνίδι 

 
(2)  Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) 
 
(3)  Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της 

σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 
 

β. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές 
ασφαλείας πέραν των ανωτέρω, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον 
ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική 
τεχνική έκθεση, η οποία θα χορηγηθεί στην υπηρεσία 

 
γ. Οι εξοπλισμοί των δύο (2) παιδικών χαρών, θα διαθέτουν για καθένα από 

αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή 
τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες 
αναφορικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης και θα  προσκομιστεί στην υπηρεσία 
μαζί με την προσφορά. Οι κατασκευές θα συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 
931/18-05-2009) περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των 
Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 
τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια», συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές 
Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-
2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-
2014). Επίσης θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και 
πιστοποίησης EN1176 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN1177 και ΕΝ71-3 για 
τις επιφάνειες πτώσης. 

 
δ. Ο εξοπλισμός θα επισημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από 

το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 
 

(1) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα 
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(2) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος 
κατασκευής 

 
(3) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού 

προτύπου ή του ισοδύναμού του 
 
(4) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον 

κατασκευαστή/προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1 

 
ε. Ο Ανάδοχος πρέπει να φέρει πιστοποίηση  κατά ISO9001 και ISO14001 

σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, 
δαπέδων και αστικού εξοπλισμού. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα συνοδεύουν τις 
οικονομικές προσφορές. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή 
προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο 
ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή 
θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στην Υπηρεσία 
και δεν θα αναιρεί οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην  παράγράφο 11 της Y.A. 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
Ν28492/1805-2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε). 

 
6. Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές Υλικών Εξοπλισμού και Δαπέδων 

 
α. Ξύλινα Τμήματα 
 

(1) Τα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πεύκη, 
με κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία να είναι υλοτομημένη σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με 
σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και 
για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία 
του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα 
πρέπει να έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν το ξύλο 
από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα 
χρώματα να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι 
συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων θα πρέπει να είναι είτε με καταλλήλους κοχλίες 
είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον και να  καλύπτονται από στρογγυλεμένα 
πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν 
διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

 
(2) Oπου αναφέρεται υλικό κατασκευής το σύνθετο ξύλο, θα πρέπει η 

ξυλεία να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης ή αρκτικού τύπου η οποία 
κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές 
ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΝ 351. 

 
β. HPL 
 

(1) Στοιχειά από HPL (High Pressure Laminate), υλικό το οποίο 
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, 
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συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και  θερμοκρασίας. Η εξωτερική 
επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε 
αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 
διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για 
μηχανική αντοχή. 

 
γ. Σύνθετη Πλαστικοποιημένη Ξυλεία (Επίστρωση Μεταλλικού Ορθο-στάτη) 
 

(1) Η σύνθετη επίστρωση περιμετρικά του μεταλλικού γαλβανισμένου 
ορθοστάτη χρησιμοποιείται για να παρέχει πιο ενισχυμένη δομή και όψη 
απομίμησης ξύλου. Δεδομένου ότι η επικάλυψη είναι ανθεκτικότερη σε σύγκριση με 
τα προϊόντα ξυλείας ελαττώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης, σαπίσματος ή σκασίματος. 
Το σύνθετο υλικό αποτελείται από ξύλινα ροκανίδια (55%), πολυαιθυλένιο (40%) και 
συνδετική ουσία (5%).  

 
 δ. GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic 

(1) Είναι σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες 
υάλου. Ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, και ελαφρύ 
(10 έως 20kgr/m2), γεγονός που το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. 
Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλιακή 
ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό 
εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου. 

 
ε. Πλαστικά στοιχεία 
 

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

 
στ. Μεταλλικά στοιχεία 
 

(1) Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 
εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένα από 
γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων 
προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που 
εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες. 
Επίσης  θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 
ζ. Συνδεσμολογία 
 

(1) Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά 
προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν 
διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

 
η. Χρώματα 
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(1) Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή 
μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου 
της χώρας μας, να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν 
μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και  να δίνουν μεγάλη αντοχή 
στις κατασκευές.  

  
θ. Βάσεις θεμελίωσης 

 (1) Οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους 
του ΕΝ 1176 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης θα συνιστώνται από 
σκυρόδεμα C16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου θα 
πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης. 

 

(2) Η τοποθέτηση των παιχνιδιών περιλαμβάνει την προμήθεια, 
συναρμολόγηση και εγκατάστασή τους (συμπεριλαμβανομένης της θεμελίωσης 
τους), πλήρους και έτοιμου προς χρήση. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή των 
απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων 
ασφαλείας και κάθε χωματουργική εργασία και μικροϋλικά που ενδεχομένως να 
απαιτηθούν. 

 
7. Συμπληρωματικές Απαιτήσεις  

 
α. Ο προμηθευτής/συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει 

(επί ποινή αποκλεισμού) με την προσφορά του λεπτομερή περιγραφή και Τεχνικά 
έντυπα (prospectus) με απεικόνιση. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι 
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός 
αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο 
έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 
προσφερομένου είδους. 

 
β. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μια επίσκεψη 

στον χώρο για έλεγχο, αποτύπωση, διευκρινήσεις, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και θα χορηγήσουν 
αποδεικτικό επίσκεψης που θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο των δικαιολογητικών 
της προσφοράς.   

 
γ. Ο Ανάδοχος, πριν την τελική κατακύρωση θα πρέπει να προσκομίσει  

δείγματα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται παρακάτω, ώστε 
να αξιολογηθούν από την Υπηρεσία. Τα δείγματα είναι τα παρακάτω: 

 
(1) Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95x95mm 
 
(2) Δείγμα κολώνας εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς 

εξαγώνου περίπου 58mm) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ88,9 πάχους 3mm 
με επικάλυψη HDPE πάχους  5mm 

 
(3) Τμήμα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm 
 
(4) Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12-18mm και αντιολισθητικού  
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(5) Τμήμα συρματόσχοινου Φ16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλε-
νίου 

 
δ. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε δείγματα δεν είναι 

επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την 
αποδοχή των δειγμάτων. Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο και δεν καταβάλλεται. 

 
ε. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) 

τουλάχιστον χρόνια από την ημέρα της παράδοσης του έργου.  
 

8. Πιστοποίηση Συμμόρφωσης των Παιδικών Χαρών 
 
α. Η πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, θα πραγματο-ποιηθεί 

από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
υπ’ αριθµ. 28492/2009, καθώς και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του 
Ν.2690/1999 και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής 
εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 
επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του 
εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα.  

 
β. Η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, αφού ελέγξει, θα χορηγήσει στην 

Υπηρεσία: 
 

(1) Βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς 
 

(2) Ειδικό σήμα για την παιδική χαρά, όπως απεικονίζεται στο παράρτημα 
της 28492/2009 

 
9. Όροι Παράδοσης 

 
α. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει 

στην Υπηρεσία φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:  
 

(1) Σχέδιο γενικής διάταξης το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 27934/2014 απόφασης. Στο 
σχέδιο θα αποτυπώνεται υπό κλίμακα ο οριοθετημένος χώρος της παιδικής χαράς, 
ο εξοπλισμός και οι επιφάνειες πτώσης του. 

 
(2) Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του 

εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008 
(λεπτομερή περιγραφή εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης, πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/ προμηθευτή, 
πληροφορίες εγκατάστασης, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, 
εγγυήσεις υλικών  κ.λπ.) 

 
(3) Αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου, από την οποία να προκύπτει η 
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συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισµού που θα διατηρηθεί προς τις γενικές 
αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών 
συναλλακτικών ηθών. 

 
(4) Αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου των υφιστάμενων παιχνιδιών, στην 

οποία να επισημαίνονται οι λόγοι που κρίνονται ακατάλληλα προς διατήρηση και 
επιδιόρθωση.  

 
(5) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για καθέναν από τους εξοπλισμούς των 

παιδικών χαρών, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο 
να  αποδεικνύεται η συμμόρφωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπρόσωπου ή εισαγωγέα ή διανομέα που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά τους 
εξοπλισμούς με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβά-νεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες 
αναφορικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης και θα προσκομίζεται πριν την 
αποδοχή του εξοπλισμού. 

 
(6) Βεβαίωση ελέγχου εξοπλισμού και επιφανειών πτώσης 

 
(7) Επωνυμία και διεύθυνση του Αναδόχου και του κατασκευαστή ή 

εισαγωγέα του εξοπλισμού και αναφορά της χώρας κατασκευής 
 

(8) Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες 
πτώσης με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, στη 
συναρμολόγηση και στη συντήρησή τους. 

 
(9) Φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου 

 
(10) Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής χαράς 

 
(11) Ότι επιπλέον απαιτείται βάση του προτύπου ΕΝ 1176-1 και του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−7 
 

(12) Πιστοποιήσεις ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 για όλα τα όργανα και τα 
δάπεδα των παιδικών χαρών 

 
β. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει οποιοδήποτε επιπλέον 

έγγραφο απαιτείται από τη νομοθεσία και δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω.  
 
γ. Διευκρινίζεται ότι, βασική προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισμού 

των δύο (2) παιδικών χαρών, καθώς και των επιφανειών πτώσης (όπως 
περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω), αποτελεί η χορήγηση πιστοποίησης 
συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου, με ό, τι περιλαμβάνεται και 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 8, με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. 

 
10. Εγγυήσεις Προϊόντων  

 
α. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα σχετικά με τη στατικότητα, τα υλικά και 

την παραγωγική διαδικασία. Αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση με ευθύνη του 
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Αναδόχου. Η ισχύς της ξεκινάει από την ημερομηνία παραλαβής του τοποθετημένου 
εξοπλισμού από την Υπηρεσία (δηλαδή την ημερομηνία που ο εξοπλισμός θα είναι 
έτοιμος προς χρήση).  

 
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δεκαετή εγγύηση για τη 

διαθεσιμότητα γνήσιων κομματιών του επιμέρους εξοπλισμού, με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας. Για χρονική 
περίοδο πλέον των χρόνων εγγύησης του κάθε υλικού του εξοπλισμού, την 
αντίστοιχη επιβάρυνση θα αναλαμβάνει η Υπηρεσία. 

 
γ. Έως ότου παραδοθεί η προμήθεια ολοκληρωμένη, δηλαδή τοποθετημένη 

και έτοιμη προς χρήση, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά 
των προϊόντων. Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να είναι άρτιος, χωρίς 
να έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά.  

 
δ. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει ζημιές που προήλθαν από βανδαλισμούς, 

φυσιολογικές φθορές, ελαφρό ξεθώριασμα χρωμάτων, διαβρώσεις από αλλαγές 
θερμοκρασίας, γρατζουνιές και βαθουλώματα. 

 
ε. Περίοδοι εγγύησης: 
 

(1) Εικοσαετής (20ετής) για: 
 
(α) Μέρη από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL, 

High Pressure Laminate) 
 
(β) Στοιχεία από INOX 
 
(γ) Γαλβανισμένα μέρη με επικάλυψη πολυαιθυλενίου 
 

(2) Δεκαετής (10ετής) για: 
 
(α) Στοιχεία και κατασκευές από γαλβανισμένο χάλυβα 
 
(β) Στοιχεία από αλουμίνιο 
 
(γ) Μεγάλα πλαστικά μέρη ενισχυμένα με ίνες γυαλιού (GFRP) 
 
(δ) Επεξεργασία επιφάνειας στοιχείων από αλουμίνιο, ανοδείωση, 

βάψιμο 
 

(3) Πενταετής (5ετής) για: 
 
   (α) Ξύλινα μέρη τα οποία είναι προστατευμένα (εμποτισμένα με 
Tanalith E3492) με τη μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum) 
και όταν το ξύλο δεν έρχεται σε επαφή με τη γη 
 

(4) Διετής (2ετής) για: 
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(α) Χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη 
 
(β) Σχοινιά και δίχτυα ενισχυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου 
 
(γ) Ελατήρια 
 
(δ) Κινούμενα μέρη (για δυσλειτουργία) 
 
(ε) Μεταλλικές αλυσίδες 

 
11. Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 

 
α. Κατά την παραλαβή του έργου, με ευθύνη του Μερικού Συντηρητή για 

καθεμία από τις παιδικές χαρές, το Σμήνος Συντήρησης Εγκαταστάσεων, 
υποχρεούται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7, να τηρεί αρχείο με όσα 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6, τη συγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή, καθώς 
και τα παρακάτω: 

  
(1) Μητρώο τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού, των επιφανειών 

πτώσης και των ενεργειών προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε 
μόνιμη βάση 

 
(2) Βιβλίο συμβάντων, αριθμημένο και θεωρημένο από το Γραφείο 

Ασφαλείας, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, 
παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών. 

 
β. Η Υπηρεσία υποχρεούται για την πραγματοποίηση απαιτούμενων 

συντηρήσεων, τακτικών και προληπτικών, την εποπτεία των εργασιών 
αντικατάστασης των ελαττωματικών μερών, τη διατήρηση αρχείου τεχνικών δελτίων 
περιοδικών συντηρήσεων (στο οποίο θα παρουσιάζονται οι περιοδικοί έλεγχοι που 
θα πρέπει να διενεργούνται και οι ενέργειες επιδιόρθωσης που θα εκτελούνται). 

 
γ. Με μέριμνα της Υπηρεσίας θα γίνει τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων 

[δύο (2) για την παιδική χαρά «Α» και ένας (1) για την «Β»], καθώς και των 
προβλεπόμενων από τη νομοθεσία πινακίδων καταλληλότητας των παιδικών 
χαρών. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της προμήθειας και πριν την χορήγηση 
πιστοποίησης παιδικών χαρών, απαιτούνται τροποποιήσεις στην υπάρχουσα 
πινακίδα της παιδικής χαράς «Α» και προμήθεια μίας πινακίδας για την παιδική 
χαρά «Β». Οι πινακίδες εισόδου που θα τροποποιηθούν/τοποθετηθούν θα φέρουν 
το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας των παιδικών χαρών και τις εξής 
τουλάχιστον πληροφορίες:  

   
(1) Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική 

χαρά 
 
(2) Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 
 
(3) Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Γραφείο Ασφαλείας 
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(4) Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους − 
συνοδούς ατόμων με αναπηρία  

 
(5) Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 
 
(6) Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 

            
12. Εγχειρίδιο Συντήρησης  

                        
α. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Υ.Α. 28492 (ΦΕΚ 931/18.05.2009) και την 

τροποποίηση αυτής (Υ.Α. 27934/2014, ΦΕΚ 2029/25-07-2014), συντήρηση νοείται 
κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να 
επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και 
ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασης του, καθώς και του 
ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

 
β. Οι υπηρεσίες συντήρησης διενεργούνται από εξειδικευμένα συνεργεία, 

πιστοποιημένα κατά ISO 9001 για την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη, για 
τον εξοπλισμό παιδικών χαρών. Όλοι οι έλεγχοι και οι ενέργειες συντήρησης 
διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176 - 7: 
Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία, τις 
οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή, οι οποίες επισυνάπτονται και λαμβάνοντας 
υπόψη τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού. 

 
γ. Η συντήρηση περιλαμβάνει: 
 

(1) Σύνταξη προγράμματος τακτικής συντήρησης, το οποίο και πρέπει 
να επισυνάπτεται 

 
(2) Τήρηση φακέλων καθημερινών ή εβδομαδιαίων ελέγχων (ανάλογα 

με την συχνότητα χρήσης και τις τοπικές συνθήκες), όπου καταγράφονται τυχόν 
βλάβες. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αφορούν στον εξοπλισμό, στο έδαφος 
(επιφάνειες πτώσης), την περίφραξη και τον περιβάλλοντα χώρο της παιδικής 
χαράς. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η καθαριότητα του εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος χώρου, η τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο 
έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, 
τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινούμενων ή 
μη τμημάτων. 

 
(3) Εξασφάλιση άμεσης επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού ή 

τμημάτων αυτού και ό, τι άλλο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται 
συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά. 

 
(4) Λήψη μέτρων, ώστε να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός, ο 

οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί ή 
αντικατασταθεί, όταν κριθεί ότι η επισκευή του είναι αδύνατη. Για τον λόγο αυτό, εάν 
ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα, ώστε τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι 
λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, 
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αλλιώς, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο 
του εξοπλισμού. 
 

δ. Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης: Ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα της 
παιδικής χαράς ελέγχονται ως εξής: 

 
(1) Συνήθης οπτικός έλεγχος: Ο συνήθης οπτικός έλεγχος επιτρέπει τον 

προσδιορισμό των προφανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από 
βανδαλισμό, την χρήση ή τις τοπικές καιρικές συνθήκες π.χ. κίνδυνοι όπως  
σπασμένα εξαρτήματα ή μπουκάλια. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σε 
καθημερινή βάση. 

 
(2) Λειτουργικός έλεγχος: Ο λειτουργικός έλεγχος είναι πιο λεπτομερής, 

με σκοπό την εξέταση της λειτουργίας και της σταθερότητας του εξοπλισμού, σε 
σχέση με τις φθορές. Αυτός ο έλεγχος θα διενεργείται μία φορά κάθε 1 με 3 μήνες, 
ανάλογα με τον βαθμό χρήσης του παιδότοπου. 

 
(3) Συνοπτικά, αντικείμενο των οπτικών και λειτουργικών ελέγχων είναι 

η καθαριότητα του χώρου, οι αποστάσεις εδάφους του εξοπλισμού, η κατάσταση 
του δαπέδου ασφαλείας, εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, εξαρτήματα που 
λείπουν, υπερβολική φθορά (κινητών μερών) και δομική αρτιότητα. 

 
(4) Ετήσιος κύριος έλεγχος 

 
 (α) Ο ετήσιος έλεγχος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί το 

συνολικό επίπεδο ασφαλείας του εξοπλισμού, των θεμελίων, των επιφανειών, π.χ. 
συμμόρφωση με τα σχετικά μέρη του προτύπου ασφαλείας ΕΝ1176, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβολών ή τροποποιήσεων που πιθανόν να 
προέκυψαν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μέτρων ασφαλείας, καιρικών 
επιδράσεων, παρουσίας σήψης ή διάβρωσης και τυχόν αλλαγή στο επίπεδο 
ασφάλειας του εξοπλισμού ως αποτέλεσμα επισκευών, ή εξαρτημάτων που 
προσετέθησαν ή αντικαταστάθηκαν. 

 
(β) Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα στοιχεία σταθερής στερέωσης του 

εξοπλισμού κλειστού τύπου 
 

(γ) Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου είναι πιθανόν να περιλαμβάνονται 
εκσκαφή ή αποσυναρμολόγηση ορισμένων τμημάτων του εξοπλισμού, καθώς και 
πρόσθετα μέτρα για τον εντοπισμό άλλης πιθανής αιτίας φθοράς της κατασκευής. 

 
(δ) Για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας, ο διαχειριστής πρέπει 

περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να αξιολογεί συστηματικά την 
αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται και να τα 
τροποποιεί εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της εμπειρίας ή εάν έχουν αλλάξει οι 
συνθήκες. 

 
ε. Προληπτική Συντήρηση: Η συνήθης συντήρηση του εξοπλισμού και των 

επιφανειών πρέπει να αποτελείται από προληπτικά μέτρα προκειμένου να 
διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας της παιδικής χαράς, η απόδοση και η 
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συμμόρφωση με το σχετικό μέρος του προτύπου ΕΝ1176. Τα μέτρα προληπτικής 
συντήρησης περιλαμβάνουν: 

 
(1) Σφίξιμο συνδέσμων ή/και αντικατάσταση τους αν κρίνεται απαραί-

τητο και συμπλήρωση με ειδικά προστατευτικά πλαστικά, για την αποφυγή 
τραυματισμών. 

 
(2) Εκ νέου βάψιμο και εκ νέου κατεργασία των επιφανειών ή/ και 

αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών τμημάτων (π.χ. πάνελ πλακάζ, 
πλαστικά τμήματα, ξύλινα μέρη παταριών, κλπ) 

 
(3) Συγκόλληση ή επισκευές συγκόλλησης 

 
(4) Συντήρηση των επιφανειών απορρόφησης κρούσεων 

 
(5) Λίπανση των εδρανών, των ρουλεμάν σε κινούμενα μέρη (π.χ. 

κούνιες, μύλους, εφόσον δεν είναι αυτολιπαινόμενα), κ.λπ. 
 

(6) Χαραγή στον εξοπλισμό για τη στάθμη των χαλαρών υλικών 
πλήρωσης 

 
(7) Αντικατάσταση ελαττωματικών δομικών εξαρτημάτων (π.χ. 

μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία στήριξης των εξοπλισμών, στοιχεία σκελετού στήριξης, 
κλίμακες ανόδου, κ.λπ.) 

 
(8) Καθαρισμός 

 
(9) Αφαίρεση σπασμένων θραυσμάτων ή ρύπων 

 
(10) Συμπλήρωση με χαλαρά υλικά πλήρωσης έως τη σωστή στάθμη 

 
(11) Συντήρηση των ελεύθερων χώρων και εξοπλισμών στον 

περιβάλλοντα χώρο των παιχνιδιών 
 

στ. Τεχνικό δελτίο περιοδικής συντήρησης: Σύμφωνα με όσα περιγρά-φονται 
στην τελευταία παράγραφο (παράγραφος 11), θα χορηγείται κατά τις συντηρήσεις 
τεχνικό δελτίο περιοδικής συντήρησης, στο οποίο θα παρουσιάζονται οι περιοδικοί 
έλεγχοι που θα διενεργούνται, καθώς και οι ενέργειες επιδιόρθωσης που θα πρέπει 
να εκτελούνται. 

 
13.  Πίνακας Απαιτούμενων Ελέγχων και Συχνότητας Εκπόνησης 

  

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ημ/σιο-
2 Εβδ. 

2 
Μήνες 

1 
‘Ετος 
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1 
Επιθεώρηση των 
μερών που λείπουν ή 
είναι σπασμένα 

Λαδώνονται ή 
αντικαθίστανται τα 
στοιχεία που έχουν 
φθαρεί ή υποστεί 
ζημιές 

χ   

2 
Επιθεώρηση πλαισίων 
και ενώσεων 

Σφίξιμο μπουλονιών 
όπου χρειάζεται 

 Χ  

3 

 
Επιθεώρηση των 
κινούμενων και 
φθειρόμενων μερών 
 

Επισκευάζεται ή 
αντικαθιστάται όπου 
χρειάζεται 

 Χ  

4 
Επιθεώρηση σχοινιών, 
διχτυών, 
αλυσίδων κτλ. 

Ξανατεντώνονται ή 
αντικαθίστανται τα 
ελαττωματικά μέρη 
όπου χρειάζεται 

 Χ  

5 
Επιθεώρηση των 
θεμελιώσεων 

Βελτίωση και 
πλήρωση 
θεμελίωσης 

 Χ  

6 
Έλεγχος εμφάνισης 
σκουριάς στα 
μεταλλικά μέρη 

Αφαίρεση σκουριάς 
και επιδιόρθωση με 
το κατάλληλο 
χρώμα 

  Χ 

7 

Επιθεώρηση των 
βαμμένων ξύλινων 
στοιχείων, 
κοντραπλακέ και 
μεταλλικών μερών 

Εφαρμόζεται 
καινούριο φινίρισμα 
όπου 
χρειάζεται 

  Χ 

8 

Έλεγχος πλαστικών 
και ελαστικών μερών 
για φθορές και 
σπασίματα 

Αντικατάσταση   Χ 

9 
Έλεγχος επάρκειας 
του δαπέδου 
ασφαλείας / βάσης 

Επισκευάζεται ή 
αντικαθιστάται όπου 
χρειάζεται 

 χ  

 
α. Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα δύναται να εντατικοποιηθούν στις 

περιπτώσεις που ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται εντατικά ή επικρατούν 
μακροχρόνιες ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 
β. Μη συνεπής τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλές 

περιβάλλον χρήσης και σε επίσπευση του χρόνου διάβρωσης των εξοπλισμών.  
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γ. Ο παραπάνω πίνακας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του 
προτύπου ΕΝ 1176-7 που αφορούν τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών και 
προσδιορίζει γενικές απαιτήσεις στα θέματα ασφαλείας και αντίστοιχα τις 
εξειδικευμένες απαιτήσεις δαπέδων για αποφυγή ατυχημάτων. 

 
δ. Τονίζεται ότι, στο πλαίσιο των παραπάνω, ο έλεγχος δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να υπερβαίνει το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.  
 
 

14.  Ενδεικτική Απεικόνιση του προς Τοποθέτηση Εξοπλισμού 
 

α. Σύνθετο όργανο παιδικής χαράς με δύο τσουλήθρες 
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β. Κούνια τετραθέσια νηπίων 

 
 
γ. Κούνια τετραθέσια παιδιών 
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δ. Τραμπάλα ξύλινη διπλή 
 

 
 
ε. Μύλος αυτοκινούμενος 
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στ. Γέφυρα με αιωρούμενα ξύλινα πατήματα 

 
 
ζ. Παιχνίδι αποτελούμενο από αναρρίχηση σκάλας τύπου «Λ» 
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η. Δοκός ισορροπίας με αλυσίδες 
 

 
 
θ. Παιχνίδι αποτελούμενο από ξύλινα δοκάρια με πατήματα 
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ι. Παιχνίδι αποτελούμενο από πανέλο δραστηριοτήτων τύπου Λαβύρινθου 
 
 

                         
 
 
 

ια. Σύνθετο όργανο τρενάκι 
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ιβ. Παιχνίδι ελατηρίου μονό 
 

 
 

 
 

 ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 

Ασμίας (ΤΣΕ) Σοφία Μάντζη 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
(υπόδειγμα) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ 

 
 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
(1) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (2) 

   

      

      

      

 
     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(υπογραφή και την σφραγίδα του 
προσφέροντος.) 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της τεχνικής παριγραφής 

του διαγωνισμού, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση 

(2) Αναγράφεται απάντηση-παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη 

της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της τεχνικής 

περιγραφής τού διαγωνισμού, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε 

στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα και ανάλογα με τη φύση της 

προδιαγραφής (πχ, αναγραφή ένδειξης «Συμφωνώ», παραπομπή σε σαφώς 

οριζόμενο σημείο υποβαλλόμενου τεχνικού φυλλαδίου κλπ). 

 
 
 
 

       Ακριβές Αντίγραφο                                 Επγος (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος 
    ΕΟΥ 

   Σγός(ΑΕΕΚ) Κακούρη Μαρία     
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας          
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                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
Στη Φ.831/ΑΔ.1271/Σ.387        Ζούμπερι, 26 Ιουν 20 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο………… 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ……………………………. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ           …/.… 
 
 
Α.  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
      ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                      
 
       Άρθρο 1ο      :    Γενικοί Όροι 
 
Β.   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
      Άρθρο  2ο      :   Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις  
      Άρθρο  3ο      :   Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
      Άρθρο  4ο      :   Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου  
      Άρθρο  5ο      :   Κυρώσεις-Εκπρόθεσμη Φόρτωση-Παράδοση 
      Άρθρο  6ο      :   Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση 
      Άρθρο  7ο      :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  
      Άρθρο  8ο      :   Εγγυήσεις 
 
Γ.    ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
      ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
      Άρθρο   9ο     :   Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κ.λ.π 
 
Δ.    ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
       ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
      Άρθρο  10ο    :  Χρόνος Παράδοσης 
      Άρθρο  11ο    :  Παράδοση – Παραλαβή 
      Άρθρο  12ο    :  Συσκευασία 
      Άρθρο  13o    :  Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια  Επιτροπή 
      Άρθρο  14o    :  Μεταβίβαση Κυριότητας 
      Άρθρο  15ο      :  Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου    
 
Ε.    ΜΕΡΟΣ  ΠΕΜΠΤΟ 
       ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
       Άρθρο  16o    :  Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης 
       Άρθρο  17o    :  Ολοκλήρωση Σύμβασης 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ (ΚΕΔΑ/Ζ) 
ΤΗΛ. :  22940-51030 
 
 
                         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./..… 
 
 
 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   ……………… € 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ  
                                
                
  
Στο Ζούμπερι σήμερα ……………………………….στα Γραφεία του ΚΕΔΑ/Ζ.……….. 
οι υπογεγραμμένοι : …………………………………. Δκτής του ΚΕΔΑ/Ζ, ως 
εκπρόσωπος της ΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
Φ.831/ΑΔ………/Σ………../………… Κατακυρωτική Απόφαση του διαγωνισμού για 
την προμήθεια …………………. και η εταιρεία «…………………………..», ΑΦΜ 
…………………., Οδός ………………, αριθμ. .………, Τηλ., ………………, FAX 
.……………,που εκπροσωπείται από τον 
………………………………………………… ……………………………………… με 
Α.Δ.Τ …………………………, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των 
συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο 
στο εξής “Προμηθευτή” των αγαθών όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα άρθρο δύο 
(2) της σύμβασης.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 
 
 1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-
16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών.  
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 2ο 

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις 
 
 1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια 
………………………………….., ως εξής: 
 
Α/Α CPV Περιγραφή 

Είδους 
ΜΜ Ποσ  Τιμή ΜΜ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
(€) 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 
(%) 

        

        

        

        

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :   

 Φ.Π.Α. (€) :   

Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :   

 
 2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (6,27868%), 
οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
 
   (α) Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 
του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3981/59. 

   (β) Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 398/74. 

   (γ) Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6 * 2%) σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήμου (ΠΔ 28/1931 ΦΕΚ Α’ 239) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   (δ) Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12 * 20%) σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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   (ε) Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4115/2013, άρθρο 26, παρ. 7, ως τροποποιήθηκε με άρθρο 375, παρ.5, του 
Ν.4412/16. 

      (στ) Χαρτόσημο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 
5143/11-12-2014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.). 

   (ζ)  Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄ 
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών. 

                         (η) Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 της υπ΄ Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών. 

 
3. Η προμήθεια απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. 
 
4. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος 

(Φ.Ε.) ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4254/2014. 

 
 5. Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά 
έξοδα: 
 
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου 
– δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και 
Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης. 
 
  β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, 
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή 
καθυστερημένων παραδόσεων. 
 
  γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην 
προσφορά του Προμηθευτή. 

 
Άρθρο 3ο  

Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
  
 1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών από την ΕΠΠ της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ειδικότερα: 
 
  α. Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών από την ΕΠΠ της 
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Αναθέτουσας Αρχής και την έκδοση σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής 
συμβατικών ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του οικονομικού φορέα. 
 
  β. Η πληρωμή θα γίνει είτε από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο 
Αθηνών (ΔΣΤ/Α), με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στον 
τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση της Τράπεζας 
του συμβαλλόμενου είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τη Διαχείριση 
Χρηματικού της Μονάδος. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του 
λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο. 
 

 γ. Ο χρόνος εξόφλησης ανέρχεται σε τριάντα μέρες (30) ημέρες, 
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των λοιπών 
δικαιολογητικών πληρωμής που καθορίζει η σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού 
αντικειμένου. Εφόσον προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την 
οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο, 
νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η 
αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
αυτή. 

  δ. Η προμήθεια των συμβατικών ειδών υπόκειται στις διατάξεις του 
ν.4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των 
εξήντα (60) ημερών, η αναθέτουσα αρχή καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο 
ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για 
το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του 
εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε 
την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 
  ε. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
 
   (1) Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
 
   (2) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συμβατικών ειδών με έκπτωση 
λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
 
  στ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή.   
 
 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: 
 
  α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 
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  β. Τιμολόγιο πώλησης αγαθών / παροχής υπηρεσιών, εκδοθέν από 
τον οικονομικό φορέα με ημερομηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος 
της Σύμβασης. 
 
  γ. Γραμμάτιο εισαγωγής των συμβατικών ειδών στην αποθήκη της 
Μονάδας υπαγωγής του Τελικού Χρήστη. 
 
  δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για 
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης». 
 
  ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
 
  στ. Λοιπά προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά. 
 
 3. Η εξόφληση του Προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 
  α. Σε κανένα Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις της ΕΠΠ ή όλες οι 
αναγραφόμενες παρατηρήσεις – επιφυλάξεις της ΕΠΠ θα έχουν αποκατασταθεί, το 
οποίο θα βεβαιώνεται με νεώτερο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής που θα συνταχθεί προς τούτο από την ΕΠΠ και θα προσυπογράφεται 
από τον Προμηθευτή. 
 
  β. Θα έχουν καταλογισθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον 
Προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με παρεκκλίσεις ή 
καθυστέρησης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων της 
Σύμβασης. 
 
  γ. Ο Προμηθευτής θα έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την 
Σύμβαση δικαιολογητικά. 

 
Άρθρο 4ο  

Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου 
 

 1. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμόδιου για 
την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά εντός του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 
4412/16. 
 

 2. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου 
(ΕΟΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
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καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
  β. Δύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Προμηθευτή 
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 74 του νόμου.    
 

Άρθρο 5ο  
Κυρώσεις  για Εκπρόθεσμη Φόρτωση - Παράδοση 

 
 1. Αν τα συμβατικά είδη φορτωθούν- παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
 2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
 
 3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 
φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αρμοδίου 
Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 
δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – 
παράδοσης. 
 4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
 5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 

Άρθρο 6ο 
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 

 
 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για 
την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού 
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συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα 
υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 
 2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται 
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση 
του αρμόδιου  Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με 
την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που 
χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η 
Μονάδα μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 3. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν την 
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική 
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 

Άρθρο 7ο  
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 
 1. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση όταν: 
 
  α. Το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
   (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Προμηθευτή. 
 
   (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο 
του Προμηθευτή. 
 
   (3) Πλημμύρα. 
 
   (4) Σεισμός. 
 
   (5) Πόλεμος. 
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   (6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύμβασης από τον ίδιο ή υποπρομηθευτή / 
υποκατασκευαστή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 
   (7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
   (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 2. Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 80 
Εγγυήσεις 

 
 Ο προμηθευτής  κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
παρούσας σύμβασης, την υπ’ αριθμ. ……………………………. επιστολή, ισχύος 
μέχρι την………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό  πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των υπό προμήθεια 
ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη 
και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 
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MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Άρθρο 9ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π 
 
 1. Η προμήθεια ………………………………. θα γίνει με βάση την Τεχνική 
Προδιαγραφή ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας. 
 
 2. Εργοστάσιο  Κατασκευής :  ……………………………………………….  
 
 3. Ο Προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση 
που ανέλαβε με την προσφορά του που υπέβαλε κατά την διενέργεια του υπ’ αριθ. 
........... Διαγωνισμού, ως το Παράρτημα «Β» της Σύμβασης, και σύμφωνα με τη 
δέσμευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥΔ, με την οποία απεδέχθη πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της προμήθειας. 
 
 4. Εγγύηση :  Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ……. 
…………. από την παραλαβή των υλικών (σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής). Συγκεκριμένα και βάση των απαιτήσεων της παραγράφου 
10 της τεχνικής περιγραφής του παραρτήματος «Α» της παρούσας σύμβασης, ο 
ανάδοχος παρέχει: 

(1) ……….ετής (……ετής) για: 
 
(α) Μέρη από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL, 

High Pressure Laminate) 
(β) Στοιχεία από INOX 
(γ) Γαλβανισμένα μέρη με επικάλυψη πολυαιθυλενίου 
 

(2) …….ετής (……ετής) για: 
 
(α) Στοιχεία και κατασκευές από γαλβανισμένο χάλυβα 
(β) Στοιχεία από αλουμίνιο 
(γ) Μεγάλα πλαστικά μέρη ενισχυμένα με ίνες γυαλιού (GFRP) 
(δ) Επεξεργασία επιφάνειας στοιχείων από αλουμίνιο, ανοδείωση, 

βάψιμο 
 

(3) ………ετής (…..ετής) για: 
 
   (α) Ξύλινα μέρη τα οποία είναι προστατευμένα (εμποτισμένα με 
Tanalith E3492) με τη μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum) 
και όταν το ξύλο δεν έρχεται σε επαφή με τη γη 
 

(4) ……ιετής (……ετής) για: 
 

(α) Χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη 
(β) Σχοινιά και δίχτυα ενισχυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου 
(γ) Ελατήρια 
(δ) Κινούμενα μέρη (για δυσλειτουργία) 
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(ε) Μεταλλικές αλυσίδες 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 

Άρθρο 10ο  
Χρόνος Παράδοσης 

 
 1. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 
 
 2. Ο Προμηθευτής δύναται να παραδώσει ποσότητα συμβατικών ειδών 
μικρότερη από τη συνολική ποσότητα εκάστου είδους, όχι σε περισσότερες από δύο 
(2) τμηματικές παραδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική συμβατική αξία 
των παραδοθέντων συμβατικών ειδών της πρώτης τμηματικής παράδοσης θα είναι 
ίση ή  μεγαλύτερη από το ήμισυ (50%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης και η 
τελευταία παράδοση θα λάβει χώρα εντός του ως άνω τεθέντος χρόνου παράδοσης. 

 
Άρθρο 11ο  

Παράδοση - Παραλαβή  
 
 1. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην ΕΔΡΑ της Μονάδας (ΚΕΔΑ/Ζ). 
  
 2. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ , η οποία θα 
ορισθεί με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους 
όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία :  
 
  α. Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή τους έρχεται σε 
συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΕΠΠ για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η 
ημερομηνία παραλαβής. 
             
  β. Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία 
Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια εισόδου 
του προσωπικού τους. 
 
  γ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. Ειδικότερα, 
πραγματοποιείται από την ΕΠΠ της Αναθέτουσας Αρχής στον τόπο παράδοσης με 
την σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, 
παρουσία του Προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι 
επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση, μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η 
ΕΠΠ, μετά την διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, εφόσον από την Σύμβαση 
προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής συντάσσεται από την ΕΠΠ, προσυπρογράφεται από την 
ΕΠΠ και τον Προμηθευτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και αντίγραφο κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στον Προμηθευτή. 
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  δ. Όταν εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση απαιτούνται και άλλοι 
έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται 
από την ΕΠΠ, εκτός από το Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου και 
Δειγματοληψίας και Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή 
Απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσης του 
συμβατικού είδους, όλοι οι έλεγχοι γίνονται από την ΕΠΠ και δεν μεσολαβούν 
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, αυτό συντάσσεται από την ΕΠΠ, χωρίς να 
προηγηθεί σύνταξη Πρωτοκόλλου Μακροσκοπικού Έλεγχου και Δειγματοληψίας. Το 
κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
 
  ε. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των συμβατικών 
ειδών, η ΕΠΠ μπορεί: 
 
   (1) Να παραλάβει τα συμβατικά είδη 
 
   (2) Να παραλάβει τα συμβατικά είδη με παρατηρήσεις λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης 
 
   (3) Να απορρίψει τα συμβατικά είδη  
 
 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα συμβατικά είδη εντός των 
προθεσμιών και με τον τρόπο που ορίζεται στην Σύμβαση. 
 
 4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, κατά μέγιστο χρονικό 
διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 
προμηθευτή. 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Στην 
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.    
 
 5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή και την 
ΕΠΠ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συμβατικά είδη, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
 6. Σε περίπτωση που η Σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή 
και άλλους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από την ΕΠΠ ή και ελέγχους που 
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια), τα οποία 
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του συμβατικού είδους. Σε περίπτωση 
που η Σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους 
που διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή, ο 
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 
προσκόμισης του συμβατικού είδους, χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτήν το χρονικό 
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διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου στην ΕΠΠ.  
 

Άρθρο 12ο  
Συσκευασία  

 
 1. Η συσκευασία των υλικών της σύμβασης είναι αυτή του εργοστασίου 
κατασκευής, χωρίς να  επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν επιστρέφεται  στον 
προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι 
παρακάτω ενδείξεις :  
 
  α. Στοιχεία του προμηθευτή. 
 
  β. Αριθμός της σύμβασης. 
  
  γ. Είδος και ποιότητα. 
            
  δ. Μέγεθος είδους. 
               
 2. Το προσφερόμενο υλικό θα είναι καινούργιο – αμεταχείριστο και θα 
παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου κιβωτίου μεταφοράς. 
 

Άρθρο 13ο  
Απόρριψη Υλικού –  Παραπομπή  σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή  

 
 1. Για περιπτώσεις απόρριψης - αντικατάστασης συμβατικών υλικών 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/16.  
 
 2. Για περιπτώσεις παραπομπής σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16.  
 

Άρθρο 14ο  
Μεταβίβαση  Κυριότητας  

 
 1. Η μεταβίβαση της κυριότητας των συμβατικών ειδών από τον 
Προμηθευτή προς την αναθέτουσα αρχή, θα πραγματοποιείται με την σύνταξη του 
αντιστοίχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την 
ΕΠΠ. Με την κοινοποίηση του αντιγράφου του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής 
και Ποσοτικής Παραλαβής στον Προμηθευτή, η αναθέτουσα αρχή θα παραλαμβάνει 
από τον Προμηθευτή τον σχετικό τίτλο κυριότητας. 
 2. Ο Προμηθευτής θα μεταβιβάσει στην αναθέτουσα αρχή την κυριότητα 
όλων των συμβατικών ειδών, ελεύθερη βαρών, απαιτήσεων τρίτων επ’ αυτών, 
διεκδικήσεων και νομικών ελαττωμάτων. 
 

Άρθρο 15ο 
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου 

 

 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο 
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προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε 
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο τρόπο 
και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από 
ποινικές ρήτρες. 
 

MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Άρθρο 16ο  
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης  

 
 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής. 
 

Άρθρο 17ο  
Ολοκλήρωση Σύμβασης  

 
 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
 
  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που 
παραδόθηκαν. 
 
  γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από την Σύμβαση. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 

2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 
 3. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση 
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την 
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου. 
 
 4. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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