
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
        ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
        ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     130  /2015

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη
και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε
δημόσια  τακτική συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  12180 και  από 24.07.2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε
χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75
του  νόμου  3852/2010,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), Ρούσσος

Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη).   

ΑΠΟΝΤΕΣ 
(έστω και αν νομίμως κλήθηκαν)

Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, (Μέλη). 
 (καθώς επίσης και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους)

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Καταρτισμός όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση

– ανακατασκευή τριών παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου – Νέστορος με την
προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού

εξοπλισμού» 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 
28/07/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ



     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου  επτά (7), βρίσκονται
παρόντες  πέντε (5) και  απόντες δυο  (2), όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 10ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Καταρτισμός  όρων διακήρυξης
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  «Αναβάθμιση  –  ανακατασκευή  τριών
παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  με  την  προμήθεια  και
τοποθέτηση  παιχνιδιών,  δαπέδων  και  λοιπού  αστικού  εξοπλισμού»  » και
εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε:

     Έχουμε σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για
καταρτισμό των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση –
ανακατασκευή  τριών  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  με  την
προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού», η
δε ψήφιση της σχετικής πίστωσης του ποσού των € 171.553,02  σε βάρος του Κ.Α.:
30-7322.012 του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους
2015  έχει  γίνει  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  121/2015  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου μας (ΑΔΑ:  7Η43Ω1Β-ΙΤΥ).

     Σχετικά έγγραφα, τους όρους διακήρυξης, κλπ τα έχετε λάβει υπόψη σας από το
φάκελο ενημέρωσης του Συμβουλίου και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.   
     

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

     Τον  καταρτισμό  των  όρων  διακήρυξης  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
«Αναβάθμιση – ανακατασκευή τριών παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου – Νέστορος
με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  παιχνιδιών,  δαπέδων  και  λοιπού  αστικού
εξοπλισμού», ως εξής: 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 

Προϋπολογισμού 171.553,02 (συμπ. ΦΠΑ 23%)  
 
  
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ     
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΟ ΦΕΚ 

 ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

27/08/2015 28/08/2015 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
1. Ότι εκτίθεται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 171.553,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%,)  

 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/2014 και του Ε. Κ. Π. 
Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993),  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. 

 
3.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013.  

 

4. Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής  και φορέα υλοποίησης της προμήθειας  είναι τα 

εξής: 
- Επωνυμία: Δήμος ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

- ΑΦΜ: 099685753 

- ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
- Διεύθυνση :ΠΛ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ- ΠΥΛΟΣ 

- Τ.Κ.:24001 

 
5  Ο Διαγωνισμός αφορά στην αναβάθμιση - ανακατασκευή τριών (3) Παιδικών χαρών του 

Δήμου Πύλου-Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού 

αστικού εξοπλισμού για την προμήθεια των ειδών που περιλαμβάνονται , ως αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα όλων των ειδών και όχι για επί μέρους είδη.  

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον 
διαγωνισμό.  

6. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας επισυνάπτονται στη παρούσα διακήρυξη 

(εγκεκριμένη μελέτη Τροποποίηση της 15/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου-

Νέστορος) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής 

διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:  

A) 
1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α)  

2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)  
3) του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114A/2006)  

4) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).  
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5) Του Ν. 2690/99 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ45Α).  
6) Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

7) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)  

8) Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

9) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –

Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».  

10) Του Ν. 3469/2006  «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 131/Α). 

11) Του Ν. 4024/2011 άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 226/Α) 

12) Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 “Καθορισμός 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” (ΦΕΚ 931Β΄/18 -5- 2009). –  

13)Τον Ν.3801/2009/Α’163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης » 

14) Τον Ν.3979/2011/Α’138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 
15) Του Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

16) Τον N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 

4127/2013». 
18)Τον  Ν.4155/2013/Α’120 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

19) τον Ν.4205/2013/A’242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, 
παρ.4β). 

20)τον Ν.4281/2014/Α’160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 134 - 138, 157  

20) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 
204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών 

Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμ.»  

21)Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 “Καθορισμός 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”  (ΦΕΚ 931Β΄/18 -5- 2009). 
22) Τον Ν. 4013/2011 περί «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις. 
23) Την Υ.Α. Π1/2390/Β’2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

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

24) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 
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Β) Την υπ’αριθμ. 238/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής ποσού, 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκρισης διενέργειας δημόσιου ανοιχτού 

διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια. 

Γ) Την υπ’αριθμ. 130/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.  

Δ) Το υπ’ αριθμ. 3113/08-08-2013  απόσπασμα πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου του 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, με το οποίο εντάχθηκε η προμήθεια στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»- «Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών» και εγκρίθηκε η 

χρηματοδότησή του από πιστώσεις έτους 2013. 

Ε) Την αριθμ. Π1/2235 απόφαση εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

ΟΤΑ του Προγράμματος  «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» (ΦΕΚ 2619/Τεύχος Β’/16-10-
2013) 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο -  Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι  

- Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

- Ο προϋπολογισμός προσφοράς και 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη 

φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 

κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

ΠΔ60/07, στον ΕΚΠΟΤΑ και, συμπληρωματικά, στο Π.Δ. 118/07. 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
 

01/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 και 

ώρα 17:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  - Επιτροπή διαγωνισμού – Συμπληρωματικές πληροφορίες  

 
Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών) για τις προμήθειες του Δήμου Πύλου –Νέστορος που γίνονται σύμφωνα με το 46ο 

άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 

4024/2011, το Ν. 1797/1988 και εχει οριστεί με τη με αριθμό 04/2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (ΑΔΑ: Ω821Ω1Β-ΑΡΝ). 

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να  ζητηθούν από την   
Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πύλου-Νέστορος 

στο Δημαρχείο  στην Πλατεία Νέστορος.  Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Στρατόπουλος και κ. 

Παναγιώτης Μπίζος, τηλ. επικοινωνίας 27233 -60228 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, ενώ 
θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων 

και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pylos-

nestor.gr 
H επικοινωνία θα είναι μέσω ΕΣΗΔΗΣ με μηνύματα που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή από 

τους υποψήφιους αναδόχους. 

 
 

Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με 

το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 

παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, 

σύμφωνα με παράγραφο 9 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993. 

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο  - Δεκτοί στο Διαγωνισμό 

 

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 

 φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

 ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
 συνεταιρισμοί, 

 κοινοπραξίες προμηθευτών 

http://www.pylos-nestor.gr/
http://www.pylos-nestor.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

1.  Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 

τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του  χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος. 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 

εγγραφής του.  

Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού 

του. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό- Υποβολή προσφορών 

 
   Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος*με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος*με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που δεν έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 
7.1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7) 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί  ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το 

άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω : 

α. Οι Έλληνες πολίτες. 
7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής 

ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  
7.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

7.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

7.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για 

κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
7.4, 7.5 και 7.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια 

αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 

 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την 

ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5 : 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται 
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα 

προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω. 

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5 και 7.6 ανωτέρω. 

 

ε. Οι ενώσεις υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 

οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους 

είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις 

ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς 

μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

 
7.8 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη.  

7.9 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου 

άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993). 

7.10 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 
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7.11 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε 
αντίθετη περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 

ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 

πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει 

7.12 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να 

καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της 

παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους 

οποίους και θα αναφέρει η οποία θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από 

τους υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση) 
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως 

φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες 

• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα 

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές 

και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί με  

την προσφορά τους 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις                   Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής      7.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου        7.2 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής   7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες       7.5 

Φορολογική ενημερότητα        7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο    7.7 

Βεβαίωση εκπροσώπησης        7.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης     7.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης      7.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης                  7.12 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομ. Πρόσωπα 
 με την προσφορά τους 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις                   Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής      7.1 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής   7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες       7.5 

Φορολογική ενημερότητα        7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο    7.7 

Βεβαίωση εκπροσώπησης        7.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης     7.10 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ



 σελ. 11 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης      7.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης                  7.12 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την προσφορά 

τους 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις                   Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής      7.1 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής   7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες       7.5 

Φορολογική ενημερότητα        7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο    7.7 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα  

7 παρ. δ περιπτ. β 

Βεβαίωση εκπροσώπησης        7.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης     7.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης      7.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης                  7.12 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που 

συμμετέχει σε ένωση με την  προσφορά της ένωσης (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης 
της παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου αφορά το   σύνολο της ένωσης) 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις                   Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής      7.1 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για Νομικά Πρόσωπα) 7.2 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής   7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες       7.5 

Φορολογική ενημερότητα        7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο    7.7 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 

Βεβαίωση εκπροσώπησης        7.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης     7.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης      7.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης                  7.12 

 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 

στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
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αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα.  
 

Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Το απαιτούμενο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς, περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 

τ.15/2013 Μελέτη Τ.Υ Δ. Πύλου- Νέστορος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά 
φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή. 

Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των 

τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή 
μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον. 

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης 

κ.λπ.) στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 
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Πιστοποιητικά και διασφαλίσεις που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού: 
 

Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω 

προϋποθέσεις οικονομικής επάρκειας για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Για το λόγο 
αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού, εντός «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» , να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
 Δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας 

 

1.Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης για ποσό 

τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. της παρούσας διακήρυξης. 
2. Νόμιμα δημοσιευμένους ισολογισμούς όπου αυτό είναι υποχρεωτικό από το νόμο ή 

αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών 

προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων οικονομικών χρήσεων από το έτος διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Για τις εταιρίες που δεν υποχρεώνονται από το νόμο στην έκδοση 

ισολογισμών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών. 
3.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

(3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω στοιχεία για το χρονικό διάστημα της 

λειτουργίας του, με τον περιορισμό όμως για το ύψος του κύκλου εργασιών ανάλογων να 

εξακολουθεί να ισχύει. 
 

 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 

 
Κάθε προσφέρων πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικές γενικές πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό 

κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου και έγκαιρης 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επί ποινή απόρριψης  να καταθέσει τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης της επαγγελματικής του επάρκειας και ικανότητας: 

 Κατάλογο με παρόμοια, συναφή, ομοειδή, αντίστοιχα με το αντικείμενο της 
διακήρυξης έργα της τελευταίας πενταετίας.  

Αν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης του αναληφθέντος έργου, που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια 
δημόσια αρχή. 

Αν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται επικυρωμένη βεβαίωση ή 

/και πιστοποιητικό που συντάσσει ο ίδιος ο ιδιώτης σε επιστολόχαρτο της εταιρείας του. 

 Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, από τρίτους, 
ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των δεσμών του Υποψηφίου με αυτούς, αρκεί να 

αποδεικνύεται ότι ο Υποψήφιος θα έχει στη διάθεση του την ανωτέρω εμπειρία, σύμφωνα με 

τα άρθρα 45 και 46 του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση - εντός 
του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής -σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι 

για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους 

πόρους ή και την οικονομική και τεχνική/ επαγγελματική του επάρκεια. 
 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού να διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2008 ή αντίστοιχο, το οποίο με ευθύνη τους θα διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. Ευκρινές αντίγραφο του πιστοποιητικού θα περιλαμβάνεται στον 
φάκελο δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση 
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του σχετικού πεδίου του συστήματος και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά 
ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται με τον τρόπο που 
περιγράφεται και θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 

 Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. 
 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι  

α) ο  προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, δηλώνει στην προσφορά 
του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προιόν 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

β) Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προιόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην  

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προιόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, 

στην προσφορά τους επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και 

ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής εχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου έγινε η αποδοχή.  

Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 

βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και 

τόπος εγκατάστασής του. 
γ) την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και ενδεχομένως άλλων 

απαιτούμενων υλικών για την πλήρη λειτουργία για  πέντε (5) έτη των υπό προμήθεια ειδών 

και γραπτή εγγύηση για τουλάχιστον δυο (2) έτη του υπο προμήθεια είδους.. Στην βεβαίωση 
αυτή θα περιλαμβάνεται η δήλωση δέσμευσης των συμμετεχόντων για συνέχιση της 

διάθεσης των ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που ο συμμετέχων πάψει 

να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του μητρικού κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα. 
δ) μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, θα παραδοθούν στο Δήμο τα 

βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης, προκειμένου ο Δήμος να 

μπορέσει να εκδώσει άδεια λειτουργίας για καθεμία από τις παιδικές χαρές. O Δήμος 

προτίθεται μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων να προχωρήσει στην 
πιστοποίηση του κάθε χώρου παιδικής χαράς από την ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΛΟΤ) και την 

έκδοση άδειας λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και η τοποθέτηση του εξοπλισμού 

να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ1176:2008. 
ε) δήλωση για δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δε θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς 

ή κακή μεταχείριση των υπό προμήθεια ειδών (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής 

συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα 
καταθέσει ο μειοδότης). 

 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκμηριώνει πληρέστερα την Τεχνική Προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. 

 

Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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 Τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας:  

Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια θα πρέπει να προσκομίσουν 

επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομά του 
κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται 

η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:  

 ΕΝ 1176:2008 σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και 
παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο.  

 EN 1177:2008 σχετικά με τις προδιαγραφές των επιφανειών πτώσης  ή άλλο 

ισοδύναμο. 

 ΕΝ71 σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων ουσιών των επιφανειών πτώσης  
     ή άλλο ισοδύναμο. 

 Κάθε άλλο σχετικό πρότυπο, εφόσον απαιτείται. 

 
Επίσης, οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:  

 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε 
κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισμό και τα 

ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία 

και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και ελαστικών 

πλακιδίων ασφαλείας.  
 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς ή άλλου ισοδύναμου 

πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς 
και αστικού εξοπλισμού. 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου 

πιστοποιητικού, του προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που καταθέτει ο κάθε 

συμμετέχων, που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, 
σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς 

και αστικού εξοπλισμού.  

 
 Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η 

προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, 

συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 
Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά 

απορρίπτεται. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
 

Στον υποφάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. 
 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
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αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν εχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το 

ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επισημαίνεται ότι η συνολικά προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει 

να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο -  Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 21/09/2015 
και ώρα 17:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες  
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών 

κλπ). 

Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από 
αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την ΕΔΔ. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα 

(εξαιρούνται τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστικών οίκων που έχουν συνταχθεί στην αγγλική 

γλώσσα). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν 

συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας και εγκατάστασης. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για 

μέρος της προμήθειας και εγκατάστασης.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 

διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών 

Ο προσφέρων με την κατάθεση προσφοράς, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 
Στον φυσικό φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Προς το ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

γ. Ο τίτλος της προμήθειας. 
δ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13) 

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για εξι (6)  μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον 

ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη, ήτοι ίσο με τρεις μήνες. 
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της 

σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς 

της σύμβασης αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  - Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

 1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 π.μ., μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που  

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 
των τιμών που προσφέρθηκαν. 
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2.  Αξιολόγηση προσφορών 
 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 

περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ 
αυτών.  

 

3.  Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα 

μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών . 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού  δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες 
- χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

συμμετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 

ορίζονται. 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ 
Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ): 

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης 

όπως αυτή ορίζεται στην στο Παράρτημα Α. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της τροποποίησης της 15/2013 

μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και 
εισφορές υπέρ του Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της 

Δημοπρασίας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης. 

 

4 .Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση 
 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά 

τιμή εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Εγγυήσεις. 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 157 Ν.4281/2014) 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό  

2%, επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ για τα εκάστοτε 
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προσφερόμενα είδη, ποσού 2.789,48€ .Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα 

αναφέρεται η προσφορά ως προς το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας και όχι 

για επιμέρους είδη ,όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α. 
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 

η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της 

ανάθεσης. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

- Την ημερομηνία έκδοσης. 

- Τον εκδότη. 
- Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 

- Τον αριθμό της εγγύησης. 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού. 

- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

- Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. 

- Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 157 Ν.4281/2014) 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. 

παράγραφο 9.1 παραπάνω), με τις εξής διαφοροποιήσεις : 

1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση 
ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 
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Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 5-άρθρο 
157 Ν.4281/2014) 

 

Για τα προς προμήθεια είδη, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική 

παραλαβή των ειδών και αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2 % της 
συμβατικής δαπάνης. Ο συμβατικός χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (συνοδευόμενη 

από εγγυητική επιστολή προσκομιζόμενη κατά την υπογραφή της σύμβασης). θα 

είναι ίσος με τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που αναφέρεται στην προσφορά του 
προμηθευτή, δηλαδή τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη, με ποινή αποκλεισμού σε 

περίπτωση που ο αντίστοιχος χρόνος σε προσφορά υποψήφιου προμηθευτή είναι 

μικρότερος. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. 

Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών  

που προμηθεύει κατά το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 
ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή ,εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα 

ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα 

υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 

11389/1993 άρθρο 24) 

 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση καλείται μέσω του συστήματος να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και, κατά περίπτωση, και σε έντυπη 

μορφή και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»,  εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μαζί με την  

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. Ο 
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε ΔΕΚΑ 

(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Για όσα από τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία απαιτείται, αυτά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, από την 

ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή αλλά και προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης 

Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών 
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της 

Υπ. Απ. 11389/1993. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο - Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην 

επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα 

εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ) Την τιμή αναλυτικά. 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι) Τον τρόπο πληρωμής. 

ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 

ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

ιγ) Την παραλαβή αυτών. 
Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή 

της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. 

Η σύμβαση δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εφόσον έχει 

εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

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 
τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 
άρθρο 15) 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τους λόγους και με την διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 

173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 

Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 
Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το 

TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-
11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 

1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση 

της περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 
11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5). 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε 

περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται 
τα εξής, όπως είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 : 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μετατίθεται η ημερομηνία της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, 

μόνο προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει 
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που 

αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθ.15 παρ. 1β & Ν. 2286/1995 άρθρο 4 παρ. 5). 

 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και οι αποφάσεις της 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθ. 15 

παρ. 3). 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το πολύ από την υποβολή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο - Συνέχιση του διαγωνισμού 

 
Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια 

κρίνεται επείγουσα ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων 

κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Για την συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του 

διαγωνισμού, που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο - Παραλαβή ειδών 

 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από Επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και  πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση 

και σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΥΑ 11389/93.  
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παράδοση των ειδών. 

Εάν η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο τότε θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια μόνο εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση της 

εταιρείας και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο - Χρόνος Παράδοσης των ειδών 

 

Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης.  
 Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται 

μέχρι το 1/4 αυτού,  ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  
Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 

30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το 
χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του 

συμβατικού χρόνου.  

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, τα είδη δεν παραλαμβάνονται 
από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα 

παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 

χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα είδη.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, 

όταν: 
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- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
με ευθύνη του φορέα. 

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Γενικά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 33 και 35 της ΥΑ 11389/1993/ΦΕΚ Β’185 
(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο - Επίλυση διαφορών 

  Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά 

θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο - Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν. 4281/2014, η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 

(ΦΕΚ 2677Β/21-102013) και η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Για όσα θέματα δε 

ρυθμίζονται από τον ΕΚΠΟΤΑ, ισχύουν, συμπληρωματικά, το ΠΔ. 118/2007, το ΠΔ 60/2007, 
ο Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν έχει 

καταργηθεί από το Ν. 3852/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο - Τρόπος πληρωμής  

 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και μετά τη 
σχετική έγκριση του Πράσινου Ταμείου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκάστοτε 
τμηματικής παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη του αντίστοιχου 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.  

 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:  
i.   ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ.  

ii.  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.  

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.  
iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ,  

v.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,  

vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο - Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στις 

εφημερίδες : 

1. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ) 
2. Εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

3. Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

4. Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ) 
5. Εφημερίδα ΦΩΝΗ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ) 

6. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ) 

7. Φ.Ε.Κ. 

8. Στον ιστότοπο του Δήμου  
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όπως προβλέπει το άρθρο 5 & 10 της Υ.Α. 11389/93. 

Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου 

άρθρου του Ν.3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 
λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται 

στα 400 € περίπου), θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών. 

 

 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

A/A CPV 
 TEM ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 37535210-2 
ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 
3,00 1.500,00 4.500,00 

2 37535210-2 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 
4,00 1.150,00 4.600,00 

3 37535250-4 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 

"ΖΩΑΚΙ" (HPL) 
6,00 600,00 3.600,00 

4 37535250-4 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 

"ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 4/ΘΕΣΙΟ 
(HPL) 

1,00 750,00 750,00 

5 
 

37535250-4 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 

2/ΘΕΣΙΑ  
1,00 600,00 600,00 

6 37535230-8 
ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
3,00 1.500,00 4.500,00 

7 37535200-9 
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ (HPL) 
1,00 13.000,00 13.000,00 

8 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-
ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΝΕΛ (HPL) 

1,00 11.000,00 11.000,00 

9 37535200-9 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-

ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΝΕΛΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΑΜΕΑ (HPL) 

2,00 7.000,00 14.000,00 

10 34928480-6 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΠΌ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ  

6,00 550,00 3.300,00 

11 34928480-6 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 
2,00 237,00 474,00 

12 34928400-2 
ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ 

ΠΛΕΥΡΑΣ 1,5 Μ 
1,00 4.000,00 4.000,00 

13 35261000-1 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ 

ΣΕ HPL 

2,00 1.000,00 2.000,00 

14 44231000-8 
ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
2,00 700,00 1.400,00 

15 44231000-8 
ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ 

(m) 
100,00 70,00 7.000,00 

16 39113300-0 ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΛΟ 2,00 250,00 500,00 

17 39113300-0 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΣΚΕΛΕΤΟ 
6,00 650,00 3.900,00 

18 44111700-8 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 710,00 85,00 60.350,00 
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(500X500) ΠΑΧΟΥΣ 
40ΜΜ (HIC:1300ΜΜ) - 

Μ2 

     

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 139.474,00 

     ΦΠΑ 23% 32.079,02 

       ΣΥΝΟΛΟ 171.553,02 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 
                                                            

Αρ. Μελέτης :  

Τροποποίηση της 15/2013 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-

ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

Αρ. μελέτης:  

                     Τροποποίηση της 
15/2013 

 

 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα 

ασφαλείας. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 171.553,02€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το 

ποσό των 163.560,00 € της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

Πράσινου Ταμείου, Άξονας Προτεραιότητας Άξονας 2 -«Αναβάθμιση αστικών υποδομών», του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» ενώ το υπόλοιπο ποσό των 

7.993,02 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί με πόρους του Δήμου. 

 
Η προμήθεια αφορά σε τρεις (3) στον αριθμό υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Πύλου-Νέστορος 
που έχουν ως εξής : 
1. Στην Πλατεία «κυπαρίσσι» της Δ.Κ. Πύλου, εντός της οποίας βρίσκεται εγκατεστημένη και 

λειτουργεί Παιδική Χαρά, συνολικής επιφάνειας  516 m2. 

2. Στη Τ.Κ. Χανδρίνού, σε τμήμα της κεντρικής πλατείας «Πλατανίων» εντός της οποίας βρίσκεται 

και λειτουργεί Παιδική Χαρά συνολικής επιφάνειας 218 m2. 

3. Στη Τ.Κ. Φοινικούντας, στην παραλιακή πλατεία, εντός της οποίας βρίσκεται και λειτουργεί 

Παιδική Χαρά, συνολικής έκτασης 457 m2. 

 
Βασικός στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση και λειτουργική αποκατάσταση των τριών 
Παιδικών Χαρών, μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού (παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι 
απορριμμάτων κ.λ.π.), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο 
Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), καθώς 

και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008. 
 
 
1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Οι συγκεκριμένες Παιδικές Χαρές του Δήμου Πύλου-Νέστορος είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους 
χώρους και παρά το γεγονός ότι λειτουργούν κανονικά, δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές 
ασφαλείας προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων 
ασφαλείας EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 
931/18-05-2009). 
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Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός, παρουσιάζει 
λειτουργικά προβλήματα, κυρίως λόγω της λανθασμένης τοποθέτησής του η οποία δεν ικανοποιεί τις 
απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής ή και λανθασμένης χρήσης, αλλά και των βανδαλισμών 
που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Οι φθορές των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού αλλά και η 
έλλειψη δαπέδων ασφαλείας στους προαναφερόμενους χώρους, καθιστούν την πιστοποίησή τους 
αδύνατη.  
Και οι τρεις υπό διαμόρφωση χώροι αποτελούν τα βασικά σημεία αναψυχής και συνάντησης παιδιών όλων 
των ηλικιών και στις τρεις δημοτικές ενότητες. Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η ανάγκη για 
ασφαλές παιχνίδι είναι μεγαλύτερη. 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης του υφιστάμενου παλαιού εξοπλισμού 
και η τοποθέτηση νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων, αλλά και 
την πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. 

 
1.2 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 
Μετά την παρέμβαση οι  κοινόχρηστοι χώροι θα είναι πλήρως ανανεωμένοι και ανακατασκευασμένοι και 
θα συγκεντρώνουν πλήθος παιδιών που θα μπορούν πλέον να παίζουν με ασφάλεια σε αυτούς.  Οι χώροι 
θα παραδοθούν ολοκληρωμένοι με τον προδιαγραφόμενο εξοπλισμό πλήρως τοποθετημένο και έτοιμο για 
λειτουργία.  
Στην Υπηρεσία θα παραδοθούν οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008, τα βιβλία 
συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο 
πιστοποιητικό απαιτείται από τη νομοθεσία, προκειμένου ο Δήμος να πιστοποιήσει τη λειτουργία καθεμίας 
από αυτές. 
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό ανά Παιδική Χαρά καθορίζονται ως εξής  

 
 
 

1. Π.Χ. ΠΥΛΟΥ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM. 

1 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 1,00 

3 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΖΩΑΚΙ" (HPL) 1,00 

4 4/ΘΕΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" (HPL) 1,00 

5 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ  1,00 

6 
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ (HPL) 1,00 

7 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ 
(HPL) 

1,00 

8 
ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 1,00 

9 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL 1,00 

10 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 4,00 

11 
ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 1,5 Μ 1,00 

12 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

4,00 
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13 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ (HIC:1300ΜΜ) - Μ2 325,00 

 
 
 
 
 
 

2. Π.Χ.ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM. 

1 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 1,00 

2 
ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 1,00 

3 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΖΩΑΚΙ" (HPL) 2,00 

4 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (HPL) 

1,00 

5 
ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 1,00 

6 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΛΟ 2,00 

7 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 2,00 

8 
ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ (m) 62,00 

9 
ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 

10 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ (HIC:1300ΜΜ) - Μ2 180,00 

 
 

3. Π.Χ. ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM 

1 
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 1,00 

2 
ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 1,00 

3 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ'ΖΩΑΚΙ' [HPL] 3,00 

4 
ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 1,00 

5 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (HPL) 

1,00 

6 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 2,00 

7 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

2,00 
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8 
ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ (m) 38,00 

9 
ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 

10 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL 1,00 

11 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ (HIC:1300ΜΜ) - Μ2 205,00 

 
 
 
 

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή. 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

2.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση 

 

2.1  ΓΕΝΙΚΑ  

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της 

μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να 

ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.   

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται και από το άρθρο 5, παρ.2 της 

Υ.Α. 28492-28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

και προβλέπεται στην παρ. 6.1.2 §η) του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.  

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 της 

ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
τις ανωτέρω Υ.Α και ισχύει.  

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και 

ετοίμου προς χρήση. 

 

2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

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

 

Ειδικότερα: 

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

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

προβλέπονται στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176: 2008, Playground Equipment and 

Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (επί 
ποινή αποκλεισμού). 

γ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης (επί ποινή αποκλεισμού). 
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ε) Η Εταιρεία κατασκευής πρέπει να είναι πιστοποιημένη και  αυτό αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση πιστοποιητικών  ISO 9001 και ISO 14001, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 

αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα 
αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει 

να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων 

ελέγχου. 

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας 

πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων 

και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου.  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα εν λόγω 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης πριν την αποδοχή της προσφοράς όπως αναφέρεται στα άρθρα 4 

και 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – παραλαβή από την υπηρεσία του 

φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα. 

 

 

2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

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

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

καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο 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 πρέπει να προσκομίζεται πριν από την αποδοχή της προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – παραλαβή από την 

υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα. 

 

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 της 

ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του 

εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:  

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

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

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμου 

του. 

δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή  όσα 

αναφέρονται  στο άρθρο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να 

παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται  στο άρθρο 6 παρ. 6.1.2 

και 6.2.1 ως "Προκαταρτικές Πληροφορίες" του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, πριν την αποδοχή 
της προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – 

παραλαβή από την υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα. 

 

Αντίστοιχα μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης ο κατασκευαστής/ προμηθευτής πρέπει να 
προσκομίσει στο Δήμο όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 6.1.3, 6.2.2 ως "Πληροφορίες 

εγκατάστασης" 6.1.4, 6.2.3 ως "Πληροφορίες ελέγχου και εγκατάστασης συντήρησης" και 6.2.4 
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ως "Ταυτοποίηση εδαφών απορρόφησης κρούσεων παιχνιδοτόπων" του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176-1.   

 

 

Ο κατασκευαστής/προμηθευτής θα πρέπει να δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της 
τοποθέτησης θα παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ.2 α, της υπ΄αρίθμ. ΥΑ 

28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την  υπ΄αρίθμ. ΥΑ 

27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β΄/25-7-2014) και ισχύει. Επίσης θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα 
εκπονήσει θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-7. 

 

2.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 

2.4.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη 

αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 
(Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 

- Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

 

Σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά (π.χ. δοκοί 
στήριξης) θα χρησιμοποιείται σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία, με τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 

 Υγρασία (8-10%).  

 Οδοντωτή σφήνωση.  

 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να 

τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους 
δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν να συρράπτεται κατά 

μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη 
βασικό ισοκυάνιο ή αντίστοιχο.  

Ο εμποτισμός θα γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). 

Στον εμποτισμό να χρησιμοποιείται συντηρητικό τύπου TANALITH E3492 ή αντίστοιχο, με την 

μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο). Η μέθοδος αυτή του εμποτισμού 
θα εξασφαλίζει την μέγιστη αντοχή των ξύλινων στοιχείων σε εξωτερικές συνθήκες, υγρασία, 

κ.λ.π. 

 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL. Το HPL (High Pressure Laminate-

Τύπου MEG) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και βανδαλισμούς, 

με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολο στον καθαρισμό από graffiti. Θα αποτελείται 

από κυτταρινικές ίνες, εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα 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 του συμμετέχοντος, διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του 

υλικού και 20 ετών για την μηχανική του αντοχή. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες να είναι 

στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

 

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

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 
εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 

ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 
παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες, ώστε να 

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 

θα χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο 

(PE), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την 
προστασία από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 

βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό, ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή 

για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με 

διαδικασία εμβαπτισμού. 
 
 
 
2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

2.5.1 ΚΟΥΝΙΑ 2/ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 
 
Γενικές διαστάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων και θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 έτους 
έως 3 ετών. Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3 mm και μήκους 
2300 mm περίπου.  Τα τέσσερα υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95 mm 

περίπου και μήκους 2400 mm περίπου και θα στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο 
μεταλλικό τεμάχιο διαμέσου τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται 
στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  
Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο 
μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν και θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17 mm περίπου.  Οι 
αλυσίδες των καθισμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ με άνοιγμα κρίκου μικρότερο των 8 mm. Η 

Ύψος: 2400 mm 
Μήκος: 2900  mm 
Πλάτος: 1800  mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μήκος: 7000 mm 
Πλάτος: 3000 mm 
Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

1300 mm 
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όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών 
βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
συγκέντρωσης υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο.  
 
Τα καθίσματα νηπίων θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008, θα έχουν 
αντιολισθητική επιφάνεια και θα είναι ανθεκτικά σε φθορά από χημικές ουσίες. Θα περιέχουν 
σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και θα παρέχουν αντιστατική 
προστασία. Θα έχουν εσωτερικά μεταλλική λάμα αλουμινίου με διαστάσεις 400x125 mm και πάχος 2 mm, 
που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ, ώστε να είναι  αναπαυτικά και άνετα στη χρήση. Θα έχουν 
επιπλέον προστατευτικό κλωβό από σωλήνα διατομής Φ13 mm για την αποφυγή πτώσεων. Θα περιέχουν 
σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και θα παρέχουν αντιστατική 
προστασία. 
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 

 
2.5.2 ΚΟΥΝΙΑ 2/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 

 
 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2400  mm 

Μήκος: 2900  mm 
Πλάτος: 1800  mm 

 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 
Μήκος: 7000  mm 
Πλάτος: 3000 mm 
Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 1300  mm 

  
Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών και θα απευθύνεται για παιδιά ηλικίας άνω των 3 
ετών. Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3 mm και μήκους 2300 mm 
περίπου. Τα τέσσερα υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95 mm περίπου και 

μήκους 2400 mm περίπου και θα στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό 
τεμάχιο διαμέσου τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται στον 
οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. 
Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική 
διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το 
ρουλεμάν και θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17 mm περίπου.  Οι αλυσίδες των καθισμάτων θα είναι 
γαλβανισμένες εν θερμώ με άνοιγμα κρίκου μικρότερο των 8 mm.  
Τα καθίσματα παιδιών θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008, θα είναι 
κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ. Θα έχουν 
αντιολισθητική επιφάνεια και θα είναι ανθεκτικά σε φθορά από χημικές ουσίες. Θα περιέχουν 
σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και θα παρέχουν αντιστατική 
προστασία.  
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. 
Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της 
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη 
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 
 
 
 

2.5.3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ «ΖΩΑΚΙ» (HPL) 
 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 800 mm  
Μήκος: 880 mm 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ
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Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μήκος: 2880 mm 

Πλάτος: 2335 mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤600 mm 

 
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. Ο φορέας θα είναι 
κατασκευασμένος από HPL πάχους 18mm περίπου σε μορφή μικρού ζώου (π.χ. παπάκι, καμηλοπάρδαλη, 
ελεφαντάκι κ.λ.π.). Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που 
σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. 

Για τη σύνδεση του φορέα με την βάση πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό 
έλασμα (στραντζαριστό) πάχους περίπου 4mm. Το έλασμα θα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με 
εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικό του ‘Π’ θα τοποθετείται ο φορέας, καθώς και τέσσερις αποστάτες 
(spacers) κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις τέσσερεις ειδικά 
διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος θα στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται 
παρακάτω. 

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, θα εφαρμόζεται κάθισμα από HPL πάχους περίπου 
12mm, διαστάσεων περίπου 325 x 300mm. Το κάθισμα θα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσου 
τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του 
καθίσματος.  
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο 
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης θα 
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο θα αφήνεται να στερεοποιηθεί 
πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο θα βιδώνεται 
πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   
Το όργανο είναι για χρήση από ένα παιδί ηλικίας από 1,5 έτους. 
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 

 

2.5.4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 4/ΘΕΣΙΟ (HPL) 

Γενικές διαστάσεις                                         
 

 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Διάμετρος: 3000mm 
Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

≤600mm 

 
Το σύστημα θα απαρτίζεται από φορέα και βάση. Ο φορέας θα κατασκευάζεται από  HPL πάχους 18mm 
με σχήμα ‘λουλουδιού’ (πχ. μαργαρίτας). Το σχήμα θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει 

τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού θα υπάρχουν τέσσερεις 
πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας θα συνδέεται 
με τη βάση. 
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο 
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης θα 
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο θα αφήνεται να στερεοποιηθεί 
πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο θα βιδώνονται 
πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 

 
 
 
 

Πλάτος: 335 mm 

Ύψος: 580mm  
Μήκος: 800mm 
Πλάτος: 800mm 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ
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2.5.5 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ 
Διαστάσεις παιχνιδιού                          

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο 
κύριος άξονας θα κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95 mm και μήκους 2400 mm περίπου. Στα 
άκρα του, στο κάτω μέρος, θα φέρει κομμάτια ελαστικού, που θα χρησιμεύουν στην απορρόφηση των 
κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Η σύνθετη βάση θα κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια 
διατομής 95 x 95 mm και ύψους 400 mm περίπου, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά 

μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150 mm. Ο κύριος άξονας της τραμπάλας θα φέρει στα δύο 
άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20 mm και χειρολαβή από σωλήνα Φ21 mm 
πάχους 2 mm περίπου. 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, για χρήση 2 ατόμων. 
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 
 

 
2.5.6 ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 

 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 810  mm 
Διάμετρος: 1600  mm 

 
Διαστάσεις ορίων ασφαλείας 
Διάμετρος ορίων: 5600 mm 
Ύψος πτώσης: 810  mm 

 
Ο βασικός σκελετός της διάταξης θα αποτελείται από οριζόντιο κυκλικό άξονα διαμέτρου 1600 mm, 
κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 38 x 20 πάχους 2,5 mm περίπου.  Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα θα 
συνδέονται έξι ακτίνες κατασκευασμένες από κοιλοδοκό 38 x 20 mm , οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ 
τους στο κέντρο του κύκλου σε ροδέλα Φ35 mm περίπου.   
Στο κέντρο του κύκλου θα υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400 mm, στα δύο άκρα του οποίου θα 
εφαρμόζονται δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του σωλήνα, θα 
εφαρμόζεται τιμόνι μύλου με αποτέλεσμα τη χειροκίνητη εσωτερική ελεγχόμενη περιστροφή του μύλου.  
Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540 mm αντίστοιχα περίπου, θα υπάρχει περιμετρικός 
κυκλικός σωλήνας ασφαλείας. Σε ύψος περίπου 470 mm, θα διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις 

οποίες θα εφαρμόζεται κυκλικό κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20 mm. Το δάπεδο της διάταξης 
θα κατασκευάζεται από δύο τεμάχια πλακάζ θαλάσσης  και πάχους 20 mm. 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών. 
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 
 

 

 
2.5.7 ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ (ΗPL) 

 
Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 2850mm 
Πλάτος : 2680mm 

Ύψος: 700  mm  

Μήκος: 2440 mm 
Πλάτος: 330  mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μήκος: 5440  mm 
Πλάτος: 3330  mm 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1000  mm 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ



 σελ. 39 

Ύψος: 1840mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μήκος: 6270mm 
Πλάτος : 5930mm 
Μέγιστο ύψος 
πτώσης:  

600mm 

 
Το θεματικό ημικυκλικό σύνθετο νηπίων (π.χ. με θέμα κήπος) θα αποτελείται από τρία (3) καμπυλοειδή 
πατάρια, ένα (1) τετράγωνο πατάρι με σπιτάκι και καθιστικό, σκάλα ανόδου, τσουλήθρα νηπίων, τούνελ, 
πανέλο δραστηριοτήτων με μορφή λουλούδι ή αντίστοιχο, τέσσερα (4) προστατευτικά στοιχεία από 
πτώσεις, δηλαδή ένα κάγκελο μεταλλικό, τύπου άβακα ή αντίστοιχο, δύο πανέλα θεματικά  HPL  και ένα 
πανέλο τύπου ξύλινης περίφραξης που αποτελείται από δύο οριζόντια καμπύλα στοιχεία πάνω στα οποία 
προσαρμόζονται κατακόρυφα στοιχεία με κατάλληλο διάκενο μεταξύ τους, κατασκευασμένα από ΗPL. 
 
Το συγκεκριμένο σύνθετο θα παρέχει, χάρη στα θεματικά στοιχεία, μία ποικιλία δραστηριοτήτων και 
παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά, όπως παιχνίδι ρόλων, κρυφτό, αναρρίχηση και κατάβαση από την 
τσουλήθρα, ενώ παράλληλα θα ενισχύει την κοινωνική τους συναναστροφή και την πνευματική τους 
ανάπτυξη. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών, καθώς και για χρήση από άτομα με ειδικές 
ανάγκες (ΑΜΕΑ). 
 
Η σκάλα ανόδου αποτελείται από πλαϊνά – κουπαστές και σκαλοπάτια από HPL πάχους 15mm, με 
μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα, για την πάκτωση της στο έδαφος. Τα σκαλοπάτια θα είναι 
ημικυκλικά και θα φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, προς αποφυγή ατυχημάτων. Στην άλλη 
πλευρά η σκάλα θα συνδέεται στο πρώτο καμπυλοειδές πατάρι, σε δύο στύλους, κυκλικής διατομής 
Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 600mm από το έδαφος περίπου. 
Η τσουλήθρα θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές 

και τη βάση.  Η σκάφη θα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, θα έχει μήκος περίπου 1100mm και 
πλάτος  460mm περίπου. Θα είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει 
οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας 
θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 15mm. Τα πλαϊνά παραπέτα ασφαλείας, θεματικής μορφής, θα 
κατασκευάζονται από HPL πάχους 15mm. Στο κενό μεταξύ των δύο στύλων του παταριού, θα 
προσαρμόζεται ανοξείδωτη σωλήνα Φ33mm (μπάρα κρατήματος). H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά 

αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  Για την 
πάκτωση ή τη στήριξη της θα κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια από ανοξείδωτο χάλυβα που θα 
προσαρμόζονται  στην τσουλήθρα. 
 

Το σπιτάκι αποτελείται από τρία πανέλα HPL, πάχους 15mm, τα οποία συνδεόμενα υπό γωνία μεταξύ 

τους, θα σχηματίζουν τα τοιχώματα ενός σπιτιού. Επιπλέον, θα φέρουν ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα 

και παραπέτα, που θα δίνουν την εικόνα των παραθύρων με πατζούρια ή αντίστοιχο θέμα, από το ίδιο 

υλικό. Την κατασκευή θα συμπληρώνει μονόριχτη στέγη, υπό κλίση, η οποία θα κατασκευάζεται επίσης 

από HPL πάχους 15mm. H σκεπή θα στηρίζεται πάνω στις κολώνες του παταριού, κυκλικής διατομής 

Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων, από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το τούνελ κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο, με γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια και άνοιγμα Φ500mm 

περίπου. Θα βιδώνεται πάνω σε πανέλα HPL, πάχους 15mm, τα οποία εν συνεχεία θα προσαρμόζονται με 

ειδικούς συνδέσμους στις κολώνες του παταριού. 

Τα θεματικά παραπέτα προστασίας πτώσεων, κατασκευάζονται από HPL πάχους 15mm.  Συγκεκριμένα, το 

σύνθετο θα περιλαμβάνει ένα ημικυκλικό κάγκελο, με κάθετα στοιχεία από HPL πάχους 15mm, ένα 

παραπέτο κομμένο σε κυματοειδή μορφή ή αντίστοιχη, από HPL πάχους 15mm και ένα παραπέτο από 

πανέλα HPL πάχους 15mm, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, με τρόπο που να σχηματίζουν ένα 

μεγάλο λουλούδι, του οποίου το άνθος μπορεί να περιστρέφεται, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα για 

δημιουργικό παιχνίδι. Το θεματικό παραπέτο μπορεί να είναι και διαφορετικού σχεδίου, εκτός από 

λουλούδι, αρκεί να συνδυάζεται αρμονικά με το γενικό θέμα του συνθέτου και να μπορεί να 

περιστρέφεται παρέχοντας στα παιδιά την δυνατότητα για δημιουργικό παιχνίδι. 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ
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Το μεταλλικό κάγκελο-άβακας κατασκευάζεται από ανοξείδωτη σωλήνα, διατομής Φ33mm και φέρει 

διακοσμητικά στοιχεία από πλαστικό PE, σχηματίζοντας παιχνίδι – άβακα (αριθμητήριο) ή αντίστοιχο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

Το πατάρι θα κατασκευάζεται από HPL, πάχους 15mm και θα φέρει ειδική αντιολισθητική επιφάνεια προς 

αποφυγή τραυματισμών. 

Το όργανο προορίζεται για χρήση παιδιών ηλικίας >1,5 έτους. 
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 
 
 

2.5.8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ (HPL) 
 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3710mm 
Μήκος: 7850mm 
Πλάτος: 3700mm 

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μήκος: 11850mm 
Πλάτος: 6700mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1250mm 

 
Αποτελείται από μία τσουλήθρα παιδιών 2500mm, μία τσουλήθρα νηπίων 2000mm, δύο πύργους με 
τετράγωνα πατάρια, ένα πύργο με μακρόστενο πατάρι, μία καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινί ανάβασης, 
μία ευθεία ράμπα ανόδου, ένα τούνελ, δύο σκέπαστρα τύπου παλέτας ζωγραφικής και έξι φράγματα. 
Το παιχνίδι απαρτίζεται από πύργο με μακρόστενο πατάρι, γενικών διαστάσεων 1000 x 2000mm και σε 
ύψος 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους περίπου. Στην μία από τις στενές πλευρές του πύργου 
υπάρχει τσουλήθρα μήκους 2500mm. Στην απέναντι πλευρά του πύργου, καθώς και στα ανοίγματα 
αριστερά και δεξιά της τσουλήθρας υπάρχουν φράγματα. Στο ένα άνοιγμα της τσουλήθρας υπάρχει 
καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινί ανάβασης και το γωνιακό υποστύλωμα φέρει σκέπαστρο τύπου παλέτας 
ζωγραφικής σε ύψος 3000mm περίπου.  Στο δεύτερο άνοιγμα συνδέεται τετράγωνος πύργος γενικών 
διαστάσεων 1000 x 1000 και σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους που οδηγεί στα εξής: 
 
Α) Σε ένα τούνελ  
Β) Σε μία ευθεία ράμπα ανόδου. 
Γ) Σε φράγμα.  
Το τούνελ οδηγεί σε τετράγωνο πύργο γενικών διαστάσεων 1000 x 1000 και σε ύψος 950mm περίπου 

από την επιφάνεια του εδάφους που φέρει στην απέναντι πλευρά τσουλήθρα μήκους 2000mm, αριστερά 
και δεξιά φράγματα και στο υποστύλωμα αριστερά του τούνελ, σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής σε 
ύψος 2700mm περίπου. 
 
Ενδεικτικά όσον αφορά τους πύργους :  
O πύργος με το μακρόστενο πατάρι και σκέπαστρο, αποτελείται από πατάρι, πέντε υποστυλώματα 95 x 

95mm, ύψους 2400mm, ένα υποστύλωμα ύψους 3000mm,  τρία φράγματα και σκέπαστρο τύπου 
παλέτας ζωγραφικής. 
O πύργος με τετράγωνο πατάρι, αποτελείται από πατάρι, δύο υποστυλώματα 95 x 95mm ύψους 
2100mm, ένα φράγμα και μοιράζεται με τον μακρόστενο πύργο δύο υποστυλώματα 95 x 95mm ύψους 
2400mm.  
O πύργος με τετράγωνο πατάρι και σκέπαστρο, αποτελείται από πατάρι, τρία υποστυλώματα 95 x 95mm 
ύψους 2100mm, ένα υποστύλωμα ύψους 2700mm, δύο  φράγματα και σκέπαστρο τύπου παλέτας 

ζωγραφικής. 
Ενδεικτικά όσον αφορά τα πατάρια:  
Το πατάρι με διαστάσεις 2000x1000mm βρίσκεται σε ύψος 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους.  
Αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 2000x120x58mm πάνω στις οποίες βιδώνονται 
σανίδες 1000x95x45mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν έξι υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία 
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συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες.  Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες 
βίδες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, πλαστικά καπάκια κ.λ.π.. 
Το πατάρι με διαστάσεις 1000x1000mm βρίσκεται σε ύψος 950 mm από την επιφάνεια του εδάφους.  
Αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1000x120x58mm πάνω στις οποίες βιδώνονται  
σανίδες 1000x95x45mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα 
οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες.  Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με τις 
κατάλληλες βίδες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, πλαστικά καπάκια κ.λ.π.. 
Το πατάρι με διαστάσεις 1000x900mm βρίσκεται σε ύψος 950 mm από την επιφάνεια του εδάφους 
Αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900 
x 95 x 45mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία 
συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες 
βίδες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, πλαστικά καπάκια κ.λ.π.. 
Τα φράγματα προστασίας πτώσεων κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm και έχουν γενικές διαστάσεις 

800x640mm περίπου. Στηρίζονται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς 
συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL)) 
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές 
και τη βάση.  

Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από PVC πάχους 4,5mm. Είναι 
διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις 
κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.  
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των 
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε 
πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα 
κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά 
αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην 
τσουλήθρα. 
Ενδεικτικά, το σύστημα τσουλήθρας αποτελείται από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τη μπάρα 
κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από PVC πάχους 4,5mm. Είναι 

διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις 
κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL  πάχους 18mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των 
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε 
πλευρά. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων και σε ύψος 750mm περίπου 
από τη σκάφη θα προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες βαρέως τύπου Φ27mm σε κάθε πλευρά (ως 
μπάρες κρατήματος). Η μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή 
θέση προκειμένου να ξεκινήσει την ολίσθηση. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια που θα 
προσαρμόζονται  στην τσουλήθρα. 
Ενδεικτικά, η  καμπύλη της ράμπας ανόδου αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων 740x95x45mm που 
στερεώνονται σε δύο μεταλλικές λάμες καμπύλου σχήματος και διαστάσεων 1900x40x4mm περίπου . 
Εξωτερικά των λαμών φέρει δύο πλευρικά τόξα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. Το άνω μέρος της 
απολήγει στον πύργο, στο ύψος του παταριού. Η άνοδος στη ράμπα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
σχοινιού πολυπροπυλενίου Φ22mm, με κόμπους, το οποίο στηρίζεται σε ξύλο 1000x120x58mm που 
προσαρμόζεται στα υποστυλώματα. 
Ενδεικτικά, η ίσια ράμπα ανόδου αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων 1200x120x45mm πάνω 
στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης διαστάσεων 800x1250x21mm και το οποίο φέρει ειδικές 
πλαστικές χούφτες που χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές και πατήματα Το άνω μέρος της καταλήγει στον 
πύργο και στο ύψος του  παταριού που προσαρμόζεται.  

Ενδεικτικά, το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1500mm στερεωμένο σε 
πλαϊνά από πλακάζ θαλάσσης, πάχους 30mm. Η κατασκευή συνδέεται ανάμεσα στους δύο πύργους. 
Ενδεικτικά, το σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και 
αποτελείται από μία επιφάνεια γενικών διαστάσεων 1300x850mm,  σε σχήμα παλέτας ζωγραφικής, που 
υποστηρίζεται από κάθετο τεμάχιο από πλακάζ θαλάσσης, γενικών διαστάσεων  660x190mm, με το οποίο 
συνδέεται με το υποστύλωμα. 
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Το όργανο προορίζεται για χρήση (8) παιδιών ηλικίας >1 έτους. 
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 
 

 
 
 
 
 
 

2.5.9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (ΗPL) 

 
Διαστάσεις παιχνιδιού 

Ύψος: 3300 mm 

Μήκος: 4900 mm 
Πλάτος: 3000 mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1250 mm 
Μήκος: 8900 mm 
Πλάτος: 6000 mm 

 

Το σύνθετο θα αποτελείται από πύργο με δίριχτη σκεπή, πύργο χωρίς σκεπή, κλίμακα ανόδου, δύο 
τσουλήθρες (παιδιών και νηπίων) και μεταλλικό μπαλκονάκι.  Η κλίμακα ανόδου θα οδηγεί στον πύργο 
χωρίς σκεπή, που θα φέρει αριστερά τσουλήθρα ύψους 2000mm περίπου, ενώ ευθεία θα οδηγεί στον 
πύργο με δίριχτη σκεπή.  Ο πύργος με δίριχτη σκεπή θα φέρει δεξιά τσουλήθρα μήκους 2500mm περίπου 
και ευθεία μεταλλικό μπαλκονάκι.  
Η κλίμακα ανόδου θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά θα 
αποτελούνται από ξύλα διαστάσεων 1200x145x45mm περίπου, στα οποία θα συγκρατούνται με ειδικούς 
ξύλινους συνδέσμους και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια μέσων διαστάσεων 

710x145x45mm και δύο κάθετες δοκοί 900x70x45mm περίπου, που θα συγκρατούν τις κουπαστές. Οι 
κουπαστές θα αποτελούνται από τρία ξύλα 900x70x45mm περίπου εκατέρωθεν.  Το άνω μέρος της 
κλίμακας, θα απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος (h = 950mm περίπου). 
O πύργος με σκεπή, θα αποτελείται από ένα πατάρι διαστάσεων 1000x1000mm περίπου, τέσσερα (4) 
υποστυλώματα διατομής 95x95mm και ύψους 2700mm περίπου, ένα φράγμα και μια σκεπή. To πατάρι 
θα βρίσκεται σε ύψος 1250mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους και θα αποτελείται από δύο 
τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1000x120x58mm περίπου, πάνω στις οποίες θα βιδώνονται  σανίδες 

1000x95x45mm περίπου.  Την κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα μέσης διατομής 
95x95mm, τα οποία θα συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες θα 
επιτυγχάνεται με κατάλληλες βίδες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, πλαστικά καπάκια κ.λ.π.  
O πύργος χωρίς σκεπή, θα αποτελείται από πατάρι 1000x900mm περίπου, δύο υποστυλώματα διατομής 
95x95mm περίπου και ύψους περίπου 2100mm, ένα φράγμα και θα μοιράζεται δύο υποστυλώματα 
95x95mm περίπου, ύψους ~2700mm με τον πύργο με σκεπή.  To πατάρι του πύργου, θα βρίσκεται σε 
ύψος 950mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους. Το πατάρι θα αποτελείται από δύο δοκούς 
διαστάσεων 1000x120x58mm περίπου, πάνω στις οποίες θα στηρίζονται σανίδες 900x95x45mm περίπου. 
Το πατάρι θα στηρίζεται στα υποστυλώματα, διατομής 95x95mm περίπου, τα οποία θα συγκρατούν τις 
τραβέρσες και τις σανίδες.  Η σύνδεση με τις τραβέρσες θα επιτυγχάνεται με κατάλληλες βίδες, παξιμάδια 
ασφαλείας, πλαστικές τάπες, πλαστικά καπάκια κ.λ.π.  
Τα φράγματα προστασίας θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm και θα έχουν γενικές μέσες 
διαστάσεις 800x640mm. Θα στηρίζονται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους 

μεταλλικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm περίπου από την επιφάνεια του παταριού. 
H δίριχτη σκεπή, θα αποτελείται από δύο φύλλα HPL πάχους 12mm και διαστάσεων 1280x830mm 
περίπου, που θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο και θα συνδέεται με τα υποστυλώματα με 
κατάλληλο τρόπο. 
Το σύστημα της τσουλήθρας παιδιών και της τσουλήθρας νηπίων θα αποτελείται από την σκάφη, τα 
πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα έχει μήκος 2500mm 
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περίπου για την τσουλήθρα παιδιών και 2000mm  περίπου για την τσουλήθρα νηπίων, πλάτος 570mm 
περίπου και θα κατασκευάζεται από PVC πάχους 4,5mm περίπου.  Θα είναι διαμήκως στραντζαρισμένη 
στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές με 
κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm και τα 
πλαϊνά της εξόδου ασφαλείας της τσουλήθρας από HPL πάχους 12mm περίπου.  
Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων και σε ύψος 750mm περίπου από τη 
σκάφη θα προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες βαρέως τύπου Φ27mm σε κάθε πλευρά (ως μπάρες 
κρατήματος). Η μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση 
προκειμένου να ξεκινήσει την ολίσθηση.  
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια που θα 
προσαρμόζονται  στην τσουλήθρα. 
Το μπαλκόνι θα είναι ημικυκλικό και θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο κατασκευασμένο 
από πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής επιφάνειας πάχους 21mm και ακτίνας 430mm περίπου. Το 

μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm περίπου θα περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή στο άνω 
μέρος του, ενώ θα είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm περίπου. 
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 το μέταλλο.  
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1,5 έτους. 

Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008. 
 

 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 

2.5.10 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 800  mm 
Διάμετρος: 450  mm 
Χωρητικότητα: 65 lt 

 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Ο κάδος απορριμμάτων θα έχει κυλινδρικό σχήμα και θα κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα 
υψηλής ποιότητας ενώ θα είναι θερμογαλβανισμένος με ψευδάργυρο, επιχρωμιωμένος και 
χρωματισμένος με επίστρωση υπό μορφή πούδρας. Η λαμαρίνα του κυρίως σώματος του κάδου θα είναι 
πάχους 2.5 mm και το καπάκι που θα  φέρει στην κορυφή να είναι πάχους 4mm. Το κυρίως σώμα θα 
αποτελείται από κυκλικές λωρίδες λαμαρίνας, σε οριζόντια διάταξη και συγκολημμένες στα δύο άκρα 
τους, δίνοντας διάτρητη μορφή στον κάδο, ώστε να φαίνεται το εσωτερικό του. 
Ο κάδος θα έχει κινούμενη οροφή και ένα μεταλλικό δακτύλιο για την ανάρτηση της σακούλας των 
απορριμμάτων.  Η οροφή του κάδου θα ανασηκώνεται με ευκολία παρέχοντας άμεση πρόσβαση στο 
εσωτερικό του με αποτέλεσμα την εύκολη αντικατάσταση της σακούλας των απορριμμάτων. Η βάση 
στήριξης συνολικού μήκους περίπου 470mm θα πακτώνεται σε τσιμέντο ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή 
του κάδου. 
 
 
 
 

2.5.11 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 
 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 900 mm  
Διάμετρος 340 mm 

Χωρητ. Καλαθιού 42 Lt 
Χωρητ. Κάδου 25 Lt 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ
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Τo καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση  και εσωτερικά 
μεταλλικό κάδο. 
Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και διαστάσεων 945x40mm περίπου, 
διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 300mm και τοποθετημένες παράλληλα καθ΄ύψος. Τα δύο 
στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες 360x20mm περίπου, με 
συγκόλληση. 
Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρόγγυλο) διατομής 
70x20mm και μήκους 520mm περίπου, που στερεώνονται με κατάλληλες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 
Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει διάμετρο 
Φ300mm και ύψος 465mm περίπου. 
Το καλαθάκι στηρίζεται:  

 Σε μεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ48mm συγκολλημένο με λάμα 

στρογγυλής διατομής διαμέτρου 160mm περίπου η οποία και βιδώνεται στο έδαφος ή 

 πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ48 mm ύψους 750 mm περίπου. 

 
2.5.12 ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 1,5 Μ 

 
Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3000mm 

Πλευρά εξαγώνου: 1900mm 

Επιφάνεια: 9.5m2 

 
Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με πλάτη. 
Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 95 x 95mm περίπου και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία 
τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για 
μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική βάση, 
η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή 

σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη 
στέγη.  
Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης, το διακοσμητικό κορυφής 
και τις καλύπτρες. 
Ο σκελετός της στέγης απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια διατομής 120x58mm 
περίπου τα οποία συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια διαμέσω 
μπουλονιών M8x140mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο 
μεταλλικό τεμάχιο.  
Τα τρίγωνα της στέγης απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διατομής 28x60mm τα οποία δημιουργούν τις 
δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής 45x50mm τοποθετημένο στο 
ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια στερεώνονται ξύλινες τεγίδες ειδικού διαμορφωμένου 
προφίλ έτσι ώστε να ‘’θηλυκώνουν’’ μεταξύ τους διατομής 95x27mm περίπου. Η συναρμογή των 
τριγώνων με τον σκελετό της σκεπής επιτυγχάνεται διαμέσω κατάλληλων βιδών (π.χ. ξυλοβίδων 

Μ6x50mm). 
Στα σημεία που τα τρίγωνα της σκεπής εφάπτονται μεταξύ τους τοποθετούνται ξύλινες καλύπτρες 
διατομής 45x20mm. Στην κορυφή της σκεπής τοποθετείτε ξύλινο τεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ 
θαλάσσης και κολώνα προσδίδοντας αισθητική στην όλη κατασκευή. 
Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται 
καθιστικό με πλάτη.  Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x 95 mm και η πλάτη από δύο 

όμοια. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις 
κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται στα υποστυλώματα. 
 

2.5.13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL 
 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2800  mm 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ



 σελ. 45 

Μήκος: 1460  mm 
Πλάτος: 115  mm 

 
Αποτελείται από δύο υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις. Τα υποστυλώματα θα έχουν 
διατομή 115 x 115 mm και ύψος 2750 mm. Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm, 
χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και θα έχει γενικές διαστάσεις 2500 x 1200mm. Η πινακίδα θα 
στηρίζεται στα υποστυλώματα σε ύψος 290mm από το δάπεδο, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια, 
αφήνοντας κενά 50 mm με τα υποστυλώματα.  
Η κατασκευή θα βιδώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις γενικών διαστάσεων 300 x 300mm 
περίπου. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ανάλογα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β 931/18-05-2009), όπως ισχύει σήμερα. 

 

 
 
 
 

2.5.14 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1100  mm 

Μήκος: 1000 mm 

Πλάτος: 100 mm 

 
Η κατασκευή απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και 
μεντεσέδες. Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και 
παράλληλες προς αυτό, ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να 
δημιουργείται ένα σταθερό τελάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα θα έχουν διατομή 55 x 45mm.  
Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95 x 18 
x 800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Η πόρτα στερεώνεται στην περίφραξη με δύο 
μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της. 

 
 
 
 

2.5.15 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ (Μ) 
Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1100mm 
Μήκος: ανάλογα την 

περίπτωση  
Πλάτος: 100mm 
Η κατασκευή απαρτίζεται από: ένα ξύλινο υποστύλωμα, δύο ξύλινες τραβέρσες,  και δέκα κάθετα ξύλα. 
Το υποστύλωμα έχει διαστάσεις 1100 x 95 x 95mm περίπου και  αποτελείται από τρία τουλάχιστον 

τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη 
αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος εδράζεται σε μεταλλική βάση, η οποία 
προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια έδρασης στηρίζοντας την σε ύψος περίπου 
50mm πάνω από το έδαφος. 
Οι δύο ξύλινες τραβέρσες έχουν διατομή 55 x 45mm, βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το 
έδαφος και παράλληλες προς αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα. 
Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm και 

σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους.  
Το μήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση. 
Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm 
περίπου. 

 
2.5.16 ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΛΟ 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ



 σελ. 46 

 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος:   815mm 
Μήκος: 1600mm 
Πλάτος   505mm 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
 
Αποτελείται από πέντε ξύλα διατομής 45x95mm που εδράζουν πάνω σε δύο μεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις 
είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι 
ανατομικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με 
κατάλληλες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.  

 

 
 
 

2.5.17 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 
Γενικές διαστάσεις 
 

Ύψος: 700   mm 
Μήκος: 1920 mm 
Πλάτος: 710  mm 

 
 
Αποτελείται από δέκα (10) ξύλα μήκους 1800 mm και διατομής 35x50 mm που εδράζουν πάνω σε τρεις 
(3) μεταλλικές βάσεις για την άνω συστοιχία και τρεις για την κάτω (σύνολο έξι), συγκεκριμένου σχεδίου, 
πάχους 6mm, οι τέσσερις από τις οποίες θα βιδώνονται στο πλάι με τις δύο (2) πλευρικές κύριες βάσεις 
με κατάλληλες βίδες. Τα έξι (6) ξύλα θα χρησιμοποιούνται ως θέση καθίσματος, ενώ τα τέσσερα θα 
αποτελούν την πλάτη. Για την στήριξη των ξυλοτεμαχίων στον μεταλλικό σκελετό, θα χρησιμοποιούνται 
κατάλληλες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας που θα συγκρατούν τα ξύλα στις ανώτερες και κατώτερες 
βάσεις. Τέλος, στο σύνολο θα προστίθενται τρεις (3) διαμήκεις τοποθετημένοι σωλήνες διατομής ¾’’ 
περίπου προς ενίσχυση της κατασκευής κατά τον οριζόντιο άξονα.   

  
Οι πλευρικές κύριες βάσεις, ελλειπτικού σχεδίου σε συνδυασμό με την ύπαρξη ευθείων στοιχείων, βάρους 
περίπου 7 kg η κάθε μία, θα κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τύπυ St 37-2, πάχους 6 
mm ενώ η επεξεργασία τους (κοπή περιγράμματος καθώς και τα εσωτερικά ανοίγματα των διαφόρων 
σχεδίων) θα γίνονται με τεχνολογία κοπής Laser. Οι βάσεις, πάνω στις οποίες θα τοποθετούνται τα 
ξυλοτεμάχια  θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα να είναι 
ανατομικό και η τοποθέτηση των ξύλων να ακολουθεί τις γραμμές των πλευρικών κύριων βάσεων.  

 
 

OΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ±5%.  
 

 
2.5.18 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500) ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ (HIC:1300ΜΜ)-Μ2 

 

Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 500  mm 
Πλάτος: 500  mm 
Πάχος: 40  mm 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και  σκούρας 
πολυουρεθάνης.  Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500mm και έχει 
βάρος 26 kg/m2 (Πυκνότητα: 650kg/ m3). 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ
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To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2008.  Με βάρος 26,60 
kg/m2 για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 ίσο με 1300 mm (±100 mm).  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 (φέρει ειδικό τακουνάκι). Το δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με ειδικά 
τεμάχια για απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό τεμάχιο) ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο. 
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 
εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού 

ποιότητας. 
 
Ο ανάδοχος προμηθευτής, θα επιβαρυνθεί με την προμήθεια και διάστρωση των απαιτούμενων 
υποβάσεων από σκυρόδεμα στα σημεία που θα έχουν διαμορφωθεί από την Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, 
απαιτείται η κατασκευή υποβάσεων σκυροδέματος, πάχους 120-150 mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό 
πλέγμα, χυτού επί τόπου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  

 
Επάνω  στις υποβάσεις θα βιδωθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
και εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας 
ΕΝ1177:2008. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του 
δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους, 
που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα 
και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.  
 
 
Η κατασκευή της υπόβασης που περιλαμβάνει το σκυρόδεμα, το πλέγμα καθώς και την εργασία 
κατασκευής της (καλούπωμα και σκυροδέτηση) θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2 

 

2.4.1 ΚΟΥΝΙΑ 2/ΘΕΣΙΑ  ΝΗΠΙΩΝ  ΞΥΛΙΝΗ 

Γενικές διαστάσεις οργάνου: 2,90*1,80*2,40m  
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 3,00*7,00m  

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1,30m 

 
 

2.4.2 ΚΟΥΝΙΑ 2/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 

Γενικές διαστάσεις οργάνου: 2,90*1,80*2,40m  
Ενδεικτικές διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 3,00*7,00m  

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1,30m 

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ



 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  130/2015

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   28/07/2015
                                                                                   Ακριβές Απόσπασμα

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

                                                                                    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 σελ. 1

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΩ1Β-ΡΞΟ
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