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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΡΛΑΤΕΛΑ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑ

Ρόλθ

ΦΛΛΛΡΡΛΑΔΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

48200

Τθλζφωνο

2683360618/2683360614

Φαξ

2683024667

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@dimoszirou.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ρλατεία Γεννθματά, 48200, Φιλιππιάδα
/2683360618/ FAX 2683324667/ EMAIL
info@dimoszirou.gr/ MΑΣΤΟΑ ΕΥΣΤΑΚΛΑ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.dimoszirou.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ηθροφ και ανικει ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ
ΟΤΑ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν ςε τοπικό
επίπεδο
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: info@dimoszirou.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν , Κωδ. ΣΑ 055
(2017ΣΕ05500010) . Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 15-7311.010 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΥΡ
ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και από πόρουσ του Διμου Ηθροφ για τισ μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ.
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ : ««Ρρομικεια - Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ
παιδικϊν χαρϊν του Διμου Ηθροφ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα ««ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ», ςτο πλαίςιο
τθσ Ρρόςκλθςθσ ΛΛΛ» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 28901/15-6-2018 του Υπουργοφ
Εςωτερικϊν.
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και θ τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν και θ
αντικατάςταςθ των ακατάλλθλων υφιςτάμενων οργάνων και των περιφράξεων λόγω παλαιότθτασ με
καινοφρια, ςε παιδικζσ χαρζσ με γενικότερο ςτόχο τθ δθμιουργία 10 ςφγχρονων και αςφαλϊν παιδικϊν
χαρϊν ςτισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου Ηθροφ που κα τθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και κα
διακζτουν τθν απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο φορζα.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 37535200-9
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 213813,20 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 172430,00 ΦΡΑ : 41383,20).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ μινεσ .
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
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προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 Σισ Αρικ 156/2018 ,166 / 2018 και 181/ 2018 Αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ηθροφ
 Σισ Αρικ 120/2018 και 132/2018 Αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ηθροφ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
 Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι : 12-9-2018
 Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 17/9/2018 και ϊρα 10.00

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : ………
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο: ςε δφο
θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ . Θ τοπικι εβδομαδιαία εφθμερίδα ςτθν οποία γινόταν δθμοςιεφςεισ
ςταμάτθςε τθ λειτουργία τθσ.
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.dimoszirou.gr.

Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον ανάδοχο.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.

θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+

3.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ,
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,
δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην
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ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε
από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο
απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην
οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων τετρακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (3448,60
Ευρϊ) .
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
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γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
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2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ
2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ
απαιτείται
α) κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν , να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο ςυμβάςεισ
προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου,
β) να διακζτουν Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα ελζγχου και
πιςτοποίθςθσ για τα όργανα των παιδικϊν χαρϊν με τα οποία κα αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των
προςφερόμενων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176,
γ) οι επιφάνειεσ πτϊςθσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ΕΛΟΤ
ΕΝ1177, ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ για το ςκοπό αυτό
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2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με:
• Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ του
εξοπλιςμοφ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τθν εμπορία και καταςκευι εξοπλιςμοφ
παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ
• Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ, του
προμθκευτι ι τθσ εταιρείασ, βάςει τθσ προςφοράσ που κατακζτει ο κάκε ςυμμετζχων, που πρόκειται να
αναλάβει τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν, ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι
υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ Στθν περίπτωςθ
αυτι, ο κάκε ςυμμετζχων οφείλει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του τθν εταιρεία που πρόκειται να
αναλάβει τθν εγκατάςταςθ, ακόμθ και αν πρόκειται για τον ίδιο τον ςυμμετζχοντα.
2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ.. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται

ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
α) Τισ ςυμβάςεισ ι τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ ι εμπειρίασ ι πρωτόκολλα παραλαβισ,
εάν ο φορζασ είναι Δθμόςια Αρχι και επίςθμα παραςτατικά ζγγραφα πϊλθςθσ (τιμολόγια) εάν ο φορζασ
είναι ιδιωτικόσ.
β) Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
για τα όργανα των παιδικϊν χαρϊν με τα οποία κα αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων
ωσ προσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176,
γ) Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 από
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ για τισ επιφάνειεσ πτϊςθσ.
δ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του προμθκευτι όπ
αναδόχων, άρτιο ςυνεργείο και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν παροχι των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν
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ςυντιρθςθσ
τοποκζτθςθ των οργάνων παιδικϊν χαρϊν.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρείασ του
εξοπλιςμοφ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςχετικά με τθν εμπορία και καταςκευι εξοπλιςμοφ
παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ
Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ, του
προμθκευτι ι τθσ εταιρείασ, βάςει τθσ προςφοράσ που κατακζτει ο κάκε ςυμμετζχων, που πρόκειται να
αναλάβει τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν, ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι
υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ, αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ Στθν περίπτωςθ
αυτι, ο κάκε ςυμμετζχων οφείλει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του τθν εταιρεία που πρόκειται να
αναλάβει τθν εγκατάςταςθ, ακόμθ και αν πρόκειται για τον ίδιο τον ςυμμετζχοντα.

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει
τιμισ

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τθν υπ.
αρικ. 42/2018 Μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου,
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ .
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Θ.ΔΘ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
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4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
*Συμπλθρϊνεται για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων :]
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Γ)
ςυνθμμζνων παραρτθμάτων τθσ και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ κ
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τοπικϊν ςυνκθκϊν κακϊσ και ότι ο τόποσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ των προςφερόμενων ειδϊν ςε
κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ κα είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτα παραρτιματα τθσ διακιρυξθσ

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” περιγράφοντασ
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει επί ποινι αποκλειςμοφ με τθν Τεχνικι Ρροςφορά του τα
κάτωκι ζγγραφα:
α) Τισ ςυμβάςεισ ι τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ ι εμπειρίασ ι πρωτόκολλα παραλαβισ
, εάν ο φορζασ είναι Δθμόςια Αρχι και επίςθμα παραςτατικά ζγγραφα πϊλθςθσ (τιμολόγια) εάν ο φορζασ
είναι ιδιωτικόσ.
β) Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
για τα όργανα των παιδικϊν χαρϊν με τα οποία κα αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων
ωσ προσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176,
γ) Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 από
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ για τισ επιφάνειεσ πτϊςθσ.
δ)
πτωςθ ανάδειξισ τουσ ωσ
αναδόχων, άρτιο ςυνεργείο και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν παροχι των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν
τοποκζτθςθ των οργάνων παιδικϊν χαρϊν.
Ε) Λεπτομερι Ρεριγραφι για κάκε προςφερόμενο είδοσ, ςυνοδευόμενθ από επίςθμα prospectus ι
καταλόγουσ που κα επαλθκεφουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου είδουσ. Σε κάκε ζνα
από τα παραπάνω ζντυπα είναι υποχρεωτικό ςτθ κζςθ του προςφερόμενου αντικειμζνου να αναγράφεται
το προςφερόμενο είδοσ και να διευκρινίηεται ο τφποσ που προςφζρεται, με τρόπο μονοςιμαντο, ζτςι
ϊςτε να μθ δθμιουργείται καμία αμφιβολία ωσ προσ τθν ταυτότθτα του προςφερομζνου είδουσ.
Ειδικότερα ςτθν τεχνικι προςφορά κάκε είδουσ κα υπάρχει:
α. Χϊρα προζλευςθσ - καταςκευισ.
β. Καταςκευαςτικόσ - Ρρομθκευτικόσ Οίκοσ.
γ. Τφποσ ι μοντζλο προςφερομζνου ι αρικμόσ ςχετικοφ καταλόγου.
Για τα προϊόντα που καταςκευάηει ο ίδιοσ ο διαγωνιηόμενοσ απαιτείται ο χαρακτθριςμόσ «καταςκευισ του
εργοςταςίου μασ». Ρροςφορζσ που δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω ςτοιχεία κα αποκλείονται.

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
Α. Σιμζσ
H τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
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προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ %.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται .
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εξι μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

Σελίδα 21

3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν 17/9/2018 και ϊρα 10.00.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
*Α+το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
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αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

Σελίδα 26

4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
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κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ .
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο .6.1.1 τθσ παροφςασ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά με τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των οργάνων, ςτα
ακριβι ςθμεία που κα υποδειχκοφν από το Διμο Ηθροφ και τθν πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο φορζα
ελζγχου και πιςτοποίθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ.28492/2009 απόφαςθσ, ςφμφωνα με
το άρκρο 4 τθσ υπ’ αρικμ.28492/2009 απόφαςθσ, και όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ 27934
/2014.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου . Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ
και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ που προβλζπονται από τθ μελζτθ και τθν παροφςα
διακιρυξθ
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
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ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ
Δ/νςθ: Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ
& Ρολεοδομίασ Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων
Ταχ. Δ/νςθ: Ρλατεία Γεννθματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΘΛ/FAX: 2683360618
Αρικ. Μελζτθσ: 42/2018

ENEΓΕΙΑ : «Ρρομικεια Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του
Διμου Ηθροφ»
Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ»

Αρ.

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Α.

Μειέηε ζθνπηκόηεηαο

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηωλ
παξαθάηω παηδηθώλ ραξώλ:
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΔΝΣΡΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΝΔΑ ΚΔΡΑΟΤΝΣΑ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΔΡΑΩΝΑ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΑ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΡΗΕΟΒΟΤΝΗΟΤ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΣΤΡΓΗΑ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΝΗΚΟΛΗΣΗΟΤ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΑΟΤ
 ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΕΔΡΒΟ
θνπόο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε αλάπιαζε, ηόζν ιεηηνπξγηθά όζν θαη αηζζεηηθά, ηωλ παξαπάλω
παηδηθώλ ραξώλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ (παηρλίδηα, θαζίζκαηα, θάδνη
απνξξηκκάηωλ θιπ) θαη ηηο αλαγθαίεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζύκθωλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ κε ηελ ππ ’αξηζκόλ 28492/11-05-2009 Τπνπξγηθή
Απόθαζε (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009) θαη ηελ αλαζεώξεζε απηήο ππ’ αξηζκόλ 27934/2014, θαζώο θαη ηα
επξωπαϊθά πξόηππα αζθαιείαο θαη πηζηνπνίεζεο ΔΝ1176:2008 θαη ΔΝ1177:2008 θαη ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία αζθαιώλ ρώξωλ παηρληδηνύ.

Β.

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε

Οη παηδηθέο ραξέο ηωλ Σνπηθώλ Κνηλνηήηωλ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ , δελ πιεξνύλ βαζηθέο πξνδηαγξαθέο
αζθαιείαο, γεγνλόο πνπ ηηο θαζηζηά αθαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο. Γεδνκέλνπ όηη νη ρώξνη ζηεξνύληαη
πξνδηαγξαθώλ αζθαιείαο, θαζίζηαηαη ζαθέο πωο δελ κπνξνύλ λα πηζηνπνηεζνύλ ζύκθωλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηωλ επξωπαϊθώλ πξνηύπωλ αζθαιείαο EN1176:2008 θαη ΔΝ 1177:2008 θαη ηελ Τπνπξγηθή
Απόθαζε 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009) θαη ηελ αλαζεώξεζε απηήο 27934/2014.
Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα αθνξνύλ ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό, ν νπνίνο είλαη παιηόο, παξνπζηάδεη
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ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θπξίωο ιόγω θαθήο ζπληήξεζεο θαη ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ελώ δελ ππάξρεη ε
απαξαίηεηε πεξίθξαμε πνπ παξέρεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο-παηδηά. Σα παηρλίδηα θαη ν
αζηηθόο εμνπιηζκόο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνπο ρώξνπο, έρνπλ ππνζηεί θζνξέο πνπ θαζηζηνύλ ηελ
απνθαηάζηαζή ηνπο αδύλαηε.
ύκθωλα κε όια ηα παξαπάλω, πξνθύπηεη ε αλάγθε ηνπνζέηεζε λένπ αζθαινύο, πηζηνπνηεκέλνπ
εμνπιηζκνύ, πνπ λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε
ηωλ ρώξωλ θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Παηδηθώλ Υαξώλ.
Όζνλ αθνξά, ζην ζέκα ηεο θαηαιιειόηεηαο ηωλ πξνηεηλόκελωλ
παηδηθώλ ραξώλ, πιεξνύληαη νη
ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο.

Γ.

Δπηδησθόκελν απνηέιεζκα

Οη ρώξνη ηεο παηδηθήο ραξάο ζα παξαδνζνύλ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θαη απξόζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο, κε ηνλ πξνδηαγξαθόκελν εμνπιηζκό πιήξωο ηνπνζεηεκέλν θαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Πξηλ θαη
κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ πξνηεηλόκελωλ παξεκβάζεωλ, ζα παξαδνζνύλ ζηελ Τπεξεζία νη απαηηνύκελεο
πηζηνπνηήζεηο, ηα βηβιία ζπληεξήζεωλ θαη εγρεηξίδην πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε
επηπιένλ έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό άιιν απαηηείηαη από ηελ λνκνζεζία.
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή πεξηιακβάλνληαη, ρωξίο πξόζζεηε επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ην
θόζηνο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ε ζπλαξκνιόγεζε ηωλ νξγάλωλ έηνηκα πξνο ρξήζε.
Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ παηδηθώλ ραξώλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθωζεο ζηελ
ηερληθή ππεξεζία ζα παξαδνζεί γηα θάζε παηδηθή ραξά μερωξηζηόο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη ηα
αλαθεξόκελα ζην ηκήκα Γ. Παξάδνζε ηεο κειέηεο.
Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε πξνκήζεηα ζα ζεωξεζεί εθηειεζκέλε όηαλ θαη κόλν εθδνζεί Πηζηνπνηεηηθό
πκκόξθωζεο γηα ηηο παηδηθέο ραξέο από πηζηνπνηεκέλν θνξέα πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ αλάδνρν.
10/7/2018
Ζ πληάμαζα

Μάζηνξα Δπζηαζία
ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ
Δ/νςθ: Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ
& Ρολεοδομίασ Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων
Ταχ. Δ/νςθ: Ρλατεία Γεννθματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΘΛ/FAX: 2683360618
Αρικ. Μελζτθσ: 42/2018

ENEΓΕΙΑ : «Ρρομικεια Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του
Διμου Ηθροφ»
Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ»

Αρ.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Α. Απαηηήζεηο αζθαιείαο , πξόηππα , πηζηνπνίεζε
ηηο παηδηθέο ραξέο δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ηωλ παηδηώλ.
Δηδηθόηεξα:

α) Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ για ατομικό ι ομαδικό παιχνίδι.
β) Τα όργανα παιδικισ χαράσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθ
ςειρά προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι
αποκλειςμοφ.
γ) Οι επιφάνειεσ πτϊςθσ και ςυγκεκριμζνα τα ελαςτικά πλακίδια αςφαλείασ πρζπει να
πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ
ΕΝ71-3 και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα
από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ.
δ) Θ Εταιρεία καταςκευισ του εξοπλιςμοφ των παιχνιδιϊν, και των πλακιδίων αςφαλείασ,
πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 και ISO 14001. Θ Εταιρεία καταςκευισ του αςτικοφ
εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001. Tα εν λόγω πιςτοποιθτικά πρζπει να
προςκομίηονται επί ποινι αποκλειςμοφ.
δ) Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται παρακάτω.

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκόξθωζε πξνο άιια πξόηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ηωλ
αλαθεξόκελωλ ζηελ παξνύζα, ππό ηνλ όξν όηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακα πξνο ηα
αλαθεξόκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη από αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηωλ αξκνδίωλ αξρώλ θαη ηωλ αξκνδίωλ αλαγλωξηζκέλωλ θνξέωλ ειέγρνπ.
Eπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζωπνο ή ν εηζαγωγέαο ή ν δηαλνκέαο
πνπ ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά εμνπιηζκνύο παηδηθώλ ραξώλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα θαζέλα
από απηνύο, πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθωζεο πνπ έρεη εθδνζεί από δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη
πηζηνπνίεζεο κε ην νπνίν απνδεηθλύεηαη ε ζπκκόξθωζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο
πξνηύπωλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176.
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Τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτισ προκαταρτικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά
με τθν αςφάλεια των εξοπλιςμϊν και πρζπει να προςκομίηεται πριν τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ.
Το όργανο ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ του
(ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου που απαιτείται
περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ)
Κα υποβλθκοφν επίςθσ Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ , Τεχνικζσ περιγραφζσ και Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ, Εικονογραφθμζνο υλικό, αναλυτικά ςχζδια κατόψεων και όψεων, όπου να διαφαίνεται
θ τελικι μορφι αλλά και οι βαςικζσ διαςτάςεισ του κάκε εξοπλιςμοφ *Διαςτάςεισ εξοπλιςμοφ (μικοσ,
πλάτοσ, φψοσ) και Διαςτάςεισ χϊρου αςφαλείασ (μικοσ, πλάτοσ, μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ)+, εγχειρίδιο
οδθγιϊν περιοδικισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ. Το υλικό αυτό κα πρζπει να τεκμαίρει τθν πλιρθ
ςυμφωνία των προςφερόμενων από τον ανάδοχο ειδϊν με τα προδιαγεγραμμζνα από τθ Μελζτθ είδθ,
τόςο ςε επίπεδο μορφισ και διαςτάςεων αλλά και ςε επίπεδο υλικϊν και ποιότθτασ καταςκευισ.

Β. ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΕΙΔΘ ΥΛΙΚΩΝ

Β1. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΑΙΔΙΚΘΣ ΧΑΑΣ
Στισ παραπάνω διαςτάςεισ των παιχνιδιϊν και λοιπϊν ειδϊν τθσ μελζτθσ κακϊσ και των χϊρων αςφαλείασ
επιτρζπεται απόκλιςθ τθσ τάξθσ του ±10%, όπωσ επίςθσ και ±10% ςτισ διαςτάςεισ των επί μζρουσ
ςτοιχείων.
Αποκλίςεισ ςτο μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ των παιχνιδιϊν επιτρζπονται ςε ποςοςτό ±10%, αντιςτοίχωσ. Σε
περίπτωςθ που οι αποδεκτζσ αποκλίςεισ ςτον χϊρο αςφαλείασ, οδθγοφν ςε αφξθςθ του χϊρου αυτοφ ςε
ςχζςθ με τισ αναφερόμενεσ ςτθν μελζτθ διαςτάςεισ, ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται ςε αντίςτοιχθ αφξθςθ
ςτθν ποςότθτα των δαπζδων αςφαλείασ, χωρίσ επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ προσ τον Διμο.
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που οι αποδεκτζσ αποκλίςεισ ςτο φψοσ πτϊςθσ των εξοπλιςμϊν, οδθγοφν ςε
αφξθςθ του φψουσ αυτοφ ςε ςχζςθ με το αναγραφόμενο ςτθν μελζτθ, αυτό κα ςυνεπάγεται και τθν
αντίςτοιχθ αφξθςθ του πάχουσ του προςφερόμενου δαπζδου, ϊςτε οι επιφάνειεσ απορρόφθςθσ
κραδαςμϊν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του φψουσ πτϊςθσ των εξοπλιςμϊν, χωρίσ επιπλζον οικονομικι
επιβάρυνςθ προσ τον Διμο.
Για τα ανωτζρω, ο ςυμμετζχων κα πρζπει να δεςμεφεται με ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, επί ποινι
αποκλειςμοφ.
Επιπλζον, τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να είναι
απολφτωσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ωσ προσ τον τφπο και το πλικοσ των
δραςτθριοτιτων που προςφζρουν, τισ θλικιακζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ απευκφνονται και τα υλικά
καταςκευισ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ιςονομία μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Αποκλίςεισ πζραν των
αναφερόμενων επιτρεπτϊν ορίων δεν κα γίνονται αποδεκτζσ και οι προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.

Β2. ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ

Πλα τα όργανα παιδικισ χαράσ κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ
αςφαλείασ. Τα υλικά κα αντζχουν ςτθν χριςθ, τον χρόνο και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςυντιρθςθσ του εργοςταςίου.
Το ξφλο από το οποίο κα καταςκευαςτοφν πρζπει να είναι ςυμπαγζσ θ επικολλθτι ξυλεία κωνοφόρων,
προϊόν υψθλισ ποιότθτοσ με μεγάλεσ μθχανικζσ αντοχζσ και αντοχζσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και
δυνατότθτα για μεγάλα κουρμπαριςτά ςχιματα, που δεν ζχει θ κοινι ςυμπαγισ ξυλεία. Το ξφλο αυτό κα
πρζπει μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία με τεχνικζσ εμποτιςμοφ υπό πίεςθ και με υλικά μθ τοξικά και
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αβλαβι για τον χριςτθ και το φυςικό περιβάλλον να αποκτά αντοχι και να μθν προςβάλλεται από
ςάπιςμα και ζντομα. Το χρθςιμοποιθμζνο προϊόν για τον εμποτιςμό του ξφλου για τθν καταςκευι
παιδικϊν χαρϊν κα είναι ζνα ςυντθρθτικό για ξφλα χωρίσ χρϊμιο και αρςενικό με τθν προλθπτικι δράςθ
ενάντια ςτο ζντομο, τθν αποςφνκεςθ και τθ μυκθτιακι αποςφνκεςθ.
Τα βερνίκια και τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται για να προςτατεφουν τθν ξφλινθ επιφάνεια πρζπει να
είναι αβλαβι για τα παιδιά, μθ τοξικά, φιλικά προσ το περιβάλλον και ςφμφωνα πάντα με τισ ιςχφουςεσ
προδιαγραφζσ.
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ όπωσ και τα
εξαρτιματα ςυναρμογισ (αλυςίδεσ, βίδεσ, ςφνδεςμοι) πρζπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι από
χάλυβα κερμογαλβανιςμζνο ι θλεκτρογαλβανιςμζνο όπου ζχει προθγθκεί προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ
με αμμοβολι
Τα ςχοινιά κα είναι ειδικά ςυρματόςχοινα επενδεδυμζνα με πολυπροπυλζνιο και κα είναι
καταςκευαςμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι υψθλισ αντοχισ για να μθν κόβονται.
Τα πλαςτικά ςτοιχεία που ίςωσ απαιτθκοφν (π.χ. τάπεσ), να ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία και ςτισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και να ζχουν τθν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ.
Θ κεμελίωςθ του οργάνου κα γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν επιβαρφνει το φυςικό περιβάλλον και
να είναι ςφμφωνα με τισ ιςχυουςεσ Ρροδιαγραφζσ.

Γ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Σεηξαζέζηα κεηαιιηθή θνύληα παίδσλ ι

1.

ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 6600 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1300 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2300 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Δφο (2) μεταλλικζσ οριηόντιεσ δοκοφσ,
 Ζξι (6) μεταλλικά υποςτυλϊματα,
 Τζςςερα (4) κακίςματα παίδων με αλυςίδεσ.
Ρεριγραφι
Οι οριηόντιεσ δοκοί τθσ κοφνιασ καταςκευάηονται από ενιςχυμζνο ςιδθροςωλινα Φ89mm περιπου.
Στθρίηονται ςε τρία ηεφγθ καμπφλα, μεταλλικά υποςτυλϊματα από ςιδθροςωλινα Φ76mm περιπου . Στο
κάτω μζροσ τθσ κάκε δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ ςυγκολλοφνται οχτϊ κουηινζτα από γαλβανιςμζνο
χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα κακίςματα ζχουν διαςτάςεισ
440Χ180Χ40mm περιπου και είναι καταςκευαςμζνα από καουτςοφκ με εςωτερικι ενίςχυςθ από
αλουμίνιο. Αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ ηεφγουσ γαλβανιςμζνων αλυςίδων.

Γηζέζηα κεηαιιηθή θνύληα παίδσλ

2.

ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 3600 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1300 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2300 mm
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Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) μεταλλικι οριηόντια δοκό,
 Τζςςερα (4) μεταλλικά υποςτυλϊματα,
 Δφο (2) κακίςματα κοφνιασ.
Ρεριγραφι
Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ κα καταςκευάηεται από ενιςχυμζνο ςιδθροςωλινα Φ89mm περίπου. Κα
ςτθρίηεται ςε δφο ηεφγθ καμπφλα, μεταλλικά υποςτυλϊματα από ςιδθροςωλινα Φ76mm περίπου. Στο
κάτω μζροσ τθσ δοκοφ κα ςυγκολλοφνται τζςςερα κουηινζτα από γαλβανιςμζνο χάλυβα, ςχεδιαςμζνα για
τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα κακίςματα κα ζχουν ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 440Χ180Χ40mm περιπου
και κα είναι καταςκευαςμζνα από καουτςοφκ με εςωτερικι ενίςχυςθ από αλουμίνιο ι άλλο υλικό. Κα
αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ γαλβανιςμζνων αλυςίδων

Γηζέζηα μπιηλε θνύληα παίδσλ

3.

ι ιςοδφναμο

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 3700 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1600 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2300 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200mm

Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) ξφλινθ οριηόντια δοκό,
 Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα,
 Δφο (2) κακίςματα παίδων με αλυςίδεσ.
Ρεριγραφι
Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ καταςκευάηεται από ξφλινθ επικολλθτι δοκό διαςτάςεων 115Χ115mm
περίπου. Στθρίηεται ςε τζςςερα κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε πλευρά, από επικολλθτζσ
δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm περιπου. Στο κάτω μζροσ τθσ δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ
βιδϊνονται τζςςερα κουηινζτα από γαλβανιςμζνο χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των
κακιςμάτων. Τα κακίςματα ζχουν διαςτάςεισ 440Χ180Χ40mm περιπου και είναι καταςκευαςμζνα από
καουτςοφκ με εςωτερικι ενίςχυςθ από αλουμίνιο. Αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ ηεφγουσ
γαλβανιςμζνων αλυςίδων.

Μύινο Παίδσλ

4.

ι ιςοδφναμο

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 1600 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1600 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 800 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 250mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) βάςθ ςτιριξθσ,
 Ζναν (1) μφλο,
 Ζναν (1) άξονα περιςτροφισ,
Ρεριγραφι Θ βάςθ ςτιριξθσ του μφλου είναι καταςκευαςμζνθ από ςιδθροςωλινα Φ33mm περίπου ςε
ςυνδυαςμό με ςιδθροδοκοφσ τφπου L 30Χ30mm περίπου. Ράνω ςτθ βάςθ τοποκετείται το πάτωμα από
αντιολιςκθτικι λαμαρίνα «κρικαράκι» πάχουσ 3mm περιπου . Ράνω ςτο πάτωμα τοποκετοφνται τρία
κάγκελα ςυγκράτθςθσ φψουσ 750mm περίπου από ςιδθροςωλινα Φ36mm περιπου . Τα κάγκελα ζχουν
τθ μορφι ςτρογγυλεμζνου Ρ και φζρουν αντθρίδεσ για τθν καλφτερθ ςτιριξθ τουσ. Στο κζντρο του
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πατϊματοσ βρίςκεται ο άξονασ περιςτροφισ από μαςίφ χαλφβδινο ςωλινα Φ45mm περίπου ,
καλυμμζνοσ με ςιδθροςωλινα Φ114mm περίπου. Ο άξονασ μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ ζνςφαιρων
τριβζων (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνθςθ ςτον μφλο.

Μεηαιιηθή Σξακπάια ι ιςοδφναμο

5.

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 2500 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 300 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 600 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000mm

Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) δοκό ταλάντωςθσ με κακίςματα, χειρολαβζσ και αποςβεςτιρεσ,
 Μία (1) βάςθ ταλάντωςθσ.
Ρεριγραφι
Θ δοκόσ ταλάντωςθσ καταςκευάηεται από μία ςιδθροςωλινα Φ76mm περιπου ςτισ άκρεσ τθσ οποίασ
τοποκετοφνται τα κακίςματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικο 21mm περιπου. Κάτω από τα
κακίςματα εφαρμόηεται ελαςτικό υλικό πάχουσ 20mm περιπου και θμικυκλικισ μορφισ για τθν απόςβεςθ
τθσ ταλάντωςθσ. Μπροςτά από κάκε κάκιςμα τοποκετείται μία χειρολαβι καταςκευαςμζνθ από
ςιδθροςωλινα Φ26mm περιπου που ςτισ άκρεσ τθσ προςαρμόηονται χειρολαβζσ από πολυπροπυλζνιο ι
άλλο υλικο. Θ βάςθ ταλάντωςθσ αποτελείται από δφο ςιδθροςωλινεσ Φ76mm περιπου οι οποίεσ
ενϊνονται μεταξφ τουσ με ζνα μεταλλικό τελάρο για τθν ςτιριξθ του οργάνου. Θ μεταλλικι βάςθ ςτο άνω
μζροσ τθσ ζχει το κουηινζτο περιςτροφισ φτιαγμζνο από ςιδθροςωλινα, που εςωτερικά φζρει
πολυαμίδια για τθν ακόρυβθ και χωρίσ κραδαςμοφσ κίνθςθ του πφρου τθσ τραμπάλασ
6. Μεηαιιηθό ζύλζεην κε δύν ηζνπιήζξεο ι ιςοδφναμο

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 4400 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 2000 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2000 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000mm
Το ςφνκετο αποτελείται από :
 Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα χωρίσ ςκεπι,
 Δφο (2) ανοξείδωτεσ τςουλικρεσ,
 Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ,
Τετράγωνθ πλατφόρμα χωρίσ ςκεπι
Θ πλατφόρμα αποτελείται από:
 Τζςςερισ (4) μεταλλικζσ κολϊνεσ από κοιλοδοκό διατομισ 80Χ80mm περίπου ,
 Μία (1) πλατφόρμα από αντιολιςκθτικι λαμαρίνα τφπου «κρικαράκι», Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του
παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα
κάγκελα από δοκοφσ διαςτάςεων 95Χ35mm περιπου.
Ανοξείδωτεσ τςουλικρεσ. Οι τςουλικρεσ είναι ευκείεσ χωρίσ αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τουσ. Θ
επιφάνεια κφλιςθσ καταςκευάηεται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ 1mm περιπου χωρίσ αιχμθρζσ
άκρεσ ι γωνίεσ. Εκατζρωκεν τθσ επιφάνειασ κφλιςθσ και κατά μικοσ τθσ τοποκετοφνται πλαϊνά από
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικο. Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ διακζτουν πλευρικι προςταςία και
προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από ςιδθροςωλινα Φ26 περίπου .
Σκάλα ανάβαςθσ.
Θ ςκάλα αποτελείται από :
 Δφο (2) πλαϊνοφσ βακμιδοφόρουσ από μεταλλικι κοιλοδοκό διατομισ 144Χ30mm,
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 Ζνα (1) ενιαίο ςτραντηαριςτό κομμάτι λαμαρίνα τφπου «κρικαράκι», διαμορφωμζνο ςε τζςςερα (4)
ςκαλοπάτια,
 Δφο (2) κουπαςτζσ από κοιλοδοκό διατομισ 40Χ25mm περίπου .
Θ ςκάλα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Τα ςκαλοπάτια ζχουν ίςεσ
αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και είναι ςτακεροποιθμζνα οριηόντια. Θ κουπαςτι λειτουργεί και ωσ
προςτατευτικι μπάρα για τθν αποφυγι πτϊςεων.
7. ύλζεην παίδσλ ι ιςοδφναμο

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 6450 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 3800 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 3200 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1300mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) ορκογωνικι πλατφόρμα με μονόριχτθ ςκεπι,
 Μία (1) ορκογωνικι πλατφόρμα,
 Μία (1) προςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα,
 Μία (1) ανοξείδωτθ τςουλικρα,
 Ζνα (1) καμπφλο μπαλκόνι με διάτρθτθ λαμαρίνα,
 Μία (1) κάκοδο πυροςβζςτθ,
 Μία (1) καμπφλθ ράμπα ανόδου με ςχοινιά,
 Μία (1) κεκλιμζνθ γζφυρα,
 Μία (1) ςκάλα αναρρίχθςθσ.
Ορκογωνικι πλατφόρμα με μονόριχτθ ςκεπι : Θ πλατφόρμα αποτελείται από:  Ζξι (6) ξφλινεσ
επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ 84Χ84mm περιπου ,  Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα
τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ διατομισ 84Χ84mm περιπου και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο
υλικο με αντιολιςκθτικό δάπεδο,  Ζνα (1) ενιαίο ςκζπαςτρο τοποκετθμζνο υπό κλίςθ, καταςκευαςμζνο
από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικο . Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται
φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ
διαςτάςεων 95Χ35mm περιπου .
Ορκογωνικι πλατφόρμα Θ πλατφόρμα αποτελείται από:  Ζξι (6) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ
84Χ84mm περιπου  Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ
διατομισ 84Χ84mm περιπου και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό με αντιολιςκθτικό δάπεδο,
Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ διαςτάςεων 95Χ35mm περιπου .
Ρροςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα Θ πλατφόρμα αποτελείται από:  Δφο (2) ξφλινεσ επικολλθτζσ
κολϊνεσ διατομισ 84Χ84mm περιπου  Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο
με ξυλοδοκοφσ διατομισ 84Χ84mm περιπου και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικο με
αντιολιςκθτικό δάπεδο. Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν
προςταςία από πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ διαςτάςεων
95Χ35mmπεριπου.
Ανοξείδωτθ τςουλικρα. Θ τςουλικρα είναι ευκεία χωρίσ αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τθσ. Θ
επιφάνεια κφλιςθσ καταςκευάηεται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ 1mm περιπου χωρίσ αιχμθρζσ
άκρεσ ι γωνίεσ. Εκατζρωκεν τθσ επιφάνειασ κφλιςθσ και κατά μικοσ τθσ τοποκετοφνται πλαϊνά από
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικο . Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ διακζτει πλευρικι προςταςία από
κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι και προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από ςιδθροςωλινα Φ26 περιπου.
Καμπφλο μπαλκόνι με διάτρθτθ λαμαρίνα. Το μπαλκόνι αποτελείται από :  Μία (1) θμικυκλικι βάςθ από
ςιδθροςωλινα Φ26mm περιπου ,  Ζνα (1) πάτωμα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό με
αντιολιςκθτικό δάπεδο,  Ζνα (1) θμικυκλικό πλαίςιο από ςιδθροςωλινα Φ26mm περιπου με επικάλυψθ
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από φφλλο διάτρθτθσ λαμαρίνασ. Το μεταλλικό μπαλκόνι προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ
πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ.
Κάκοδοσ πυροςβζςτθ. Θ κάκοδοσ πυροςβζςτθ καταςκευάηεται από ςιδθροςωλινα Φ26 περιπου και
προςαρμόηεται από τθ μία πλευρά ςτισ κολϊνεσ τθσ πλατφόρμασ ςε απόςταςθ 500mm και από τθν άλλθ
πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ. Στθν είςοδο προσ τθν πλατφόρμα τοποκετοφνται βοθκθτικζσ μεταλλικζσ
χειρολαβζσ.
Καμπφλθ ράμπα ανόδου. Θ ράμπα αποτελείται από :  Ζνα (1) καμπφλο πλαίςιο από ςιδθροδοκοφσ
διατομισ 60Χ40mm περιπου ,  Δϊδεκα (12) ξυλοδοκοφσ διατομισ 95Χ35mm περιπου ,  Ζνα (1)
πολφκλωνο ςυρματόςχοινο επικαλυμμζνο με πολυπροπυλζνιο διαμζτρου Φ16mm περιπου . Θ καμπφλθ
ράμπα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Στθν είςοδο προσ τθν
πλατφόρμα τοποκετείται εγκάρςια προςτατευτικι μπάρα από ςιδθροςωλινα Φ26mm περιπου , πάνω
ςτθν οποία προςαρμόηεται το ςχοινί.
Κεκλιμζνθ γζφυρα. Θ κεκλιμζνθ γζφυρα αποτελείται από:  Ζναν (1) ορκογωνικό διάδρομο από
κοιλοδοκοφσ 60Χ40mm περιπου και πατιματα από ξυλοδοκοφσ 95Χ35mm περιπου , με υψομετρικι
διαφορά 300mm περιπου ,  Δφο (2) ορκογωνικά πλαίςια από κοιλοδοκοφσ 32Χ20mm περιπου πάνω ςτα
οποία προςαρμόηονται τα κάγκελα από ξυλοδοκοφσ 95Χ35mm περιπου,  Δφο (2) κουπαςτζσ από
ςιδθροςωλινα Φ42mm περιπου. Θ γζφυρα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ των
πλατφορμϊν.
Σκάλα αναρρίχθςθσ. Θ ςκάλα αποτελείται από :  Δφο (2) πλαϊνοφσ βακμιδοφόρουσ από HPL,  Τζςςερα
(4) ςκαλοπάτια τριγωνικισ μορφισ από αντιολιςκθτικι λαμαρίνα τφπου «κρικαράκι». Θ ςκάλα
προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Στθν είςοδο προσ τθν πλατφόρμα
τοποκετοφνται βοθκθτικζσ μεταλλικζσ χειρολαβζσ. Τα ςκαλοπάτια ζχουν ίςεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και
είναι ςτακεροποιθμζνα οριηόντια.
8. Κηλεηόο ηύινο ι ιςοδφναμο

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 2800 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 450 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 600 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 600mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Ζξι (6) κάκετεσ δοκοφσ,
 Μία (1) κινθτι οριηόντια δοκό.
Ρεριγραφι Το όργανο καταςκευάηεται από μία οριηόντια επικολλθτι δοκό 100Χ100mm περίπουθ οποία
ςτακεροποιείται πάνω ςε ζνα ταλαντευόμενο μεταλλικό πλαίςιο. Το πλαίςιο ςυνδζεται με κινθτοφσ
βραχίονεσ από ςιδθροςωλινα Φ26mm περιπου με τζςςερισ επικολλθτζσ δοκοφσ 100Χ100mm περιπου,
δφο ςε κάκε πλευρά τθσ οριηόντιασ δοκοφ. Στα δφο άκρα τθσ θ οριηόντια δοκόσ ςυνδζεται με ςχοινί
Φ16mm επικαλυμμζνο με πολυπροπυλζνιο με δφο κάκετεσ επικολλθτζσ δοκοφσ 100Χ100mm περιπου
εκατζρωκεν τθσ, για τον περιοριςμό τθσ κίνθςθσ.

9. Μεταλλικι Κινθτι Γζφυρα ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 2700 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1000 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 1150 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 250mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Τζςςερισ (4) κάκετεσ κολϊνεσ,
 Ζνα (1) μεταλλικό πλαίςιο με αλυςίδεσ.
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Ρεριγραφι Θ γζφυρα καταςκευάηεται από ζνα μεταλλικό πλαίςιο από ςιδθροςωλινεσ Φ42mm περίπου ,
ςτο εςωτερικό του οποίου δθμιουργείται ζνα πλζγμα από ανοξείδωτεσ αλυςίδεσ καλυμμζνεσ με ςωλινα
από πολυπροπυλζνιο ι άλλο υλικο. Το πλαίςιο ςτθρίηεται ςε τζςςερισ καμπφλεσ ςιδθροςωλινεσ Φ76mm
περιπου που ενϊνονται κατά μικοσ με ςχοινί Φ16mm περιπου.
10. Δικζςια μεταλλικι κοφνια νθπίων ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 3600 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1300 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2300 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) μεταλλικι οριηόντια δοκό,
 Τζςςερα (4) μεταλλικά υποςτυλϊματα,
 Δφο (2) κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ.
Ρεριγραφι
Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ κα καταςκευάηεται από ενιςχυμζνο ςιδθροςωλινα Φ89mm περίπου. Κα
ςτθρίηεται ςε δφο ηεφγθ καμπφλα, μεταλλικά υποςτυλϊματα από ςιδθροςωλινα Φ76mm περίπου. Στο
κάτω μζροσ τθσ δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ κα ςυγκολλοφνται τζςςερα κουηινζτα από γαλβανιςμζνο
χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα κακίςματα κα ζχουν ενδεικτικζσ
διαςτάςεισ 440Χ330Χ250mm και είναι κα καταςκευαςμζνα από καουτςοφκ με εςωτερικι ενίςχυςθ από
αλουμίνιο ι άλλο υλικό.. Κα αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ ηεφγουσ γαλβανιςμζνων
αλυςίδων.

11. Ξφλινθ Δικζςια κοφνια νθπίων ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 3600 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1300 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2300 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) ξφλινθ οριηόντια δοκό,
 Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα,
 Δφο (2) κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ.
Ρεριγραφι Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ καταςκευάηεται από ξφλινθ επικολλθτι δοκό διαςτάςεων
115Χ115mm περιπου . Στθρίηεται ςε τζςςερα κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε πλευρά, από
επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm περιπου . Στο κάτω μζροσ τθσ δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ
κζςεισ βιδϊνονται τζςςερα κουηινζτα από γαλβανιςμζνο χάλυβα ι άλλο υλικο , ειδικά ςχεδιαςμζνα για
τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα κακίςματα ζχουν διαςτάςεισ 440Χ330Χ250mm περιπου και είναι
καταςκευαςμζνα από καουτςοφκ με εςωτερικι ενίςχυςθ από αλουμίνιο. Ζχουν τθν μορφι «λίκνου» όπου
το παιδί φωλιάηει ςτθ κζςθ και προςτατεφεται περιμετρ ικά. Αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ
ηεφγουσ γαλβανιςμζνων αλυςίδων.
12. Ξφλινθ τραμπάλα νθπίων ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 2500 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 500 mm
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Ενδεικτικό Φψοσ 600 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) δοκό ταλάντωςθσ με κακίςματα, χειρολαβζσ και αποςβεςτιρεσ,
 Μία (1) βάςθ ταλάντωςθσ.
Ρεριγραφι Θ δοκόσ ταλάντωςθσ καταςκευάηεται από μία ξφλινθ επικολλθτι δοκό 100Χ100mm περιπου
ςτισ άκρεσ τθσ οποίασ τοποκετοφνται τα κακίςματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό με
αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Κάτω από τα κακίςματα εφαρμόηεται ελαςτικό υλικό πάχουσ
20mm περιπου με θμικυκλικι μορφι για τθν απόςβεςθ τθσ ταλάντωςθσ. Μπροςτά από κάκε κάκιςμα
τοποκετείται ζνα ηεφγοσ χειρολαβϊν από πολυπροπυλζνιο ι άλλο υλικο προςαρμοςμζνεσ εργοςταςιακά
ςε επιφάνεια από κόντρα πλακζ ι άλλο υλικο. Θ βάςθ ταλάντωςθσ αποτελείται από 2 ξφλινεσ επικολλθτζσ
δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm περιπου οι οποίεσ ενϊνονται μεταξφ τουσ με ζνα μεταλλικό τελάρο για
τθν ςτιριξθ του οργάνου. Θ μεταλλικι βάςθ ςτο άνω μζροσ τθσ ζχει το κουηινζτο περιςτροφισ φτιαγμζνο
από ςιδθροςωλινα, που εςωτερικά φζρει πολυαμίδια για τθν ακόρυβθ και χωρίσ κραδαςμοφσ κίνθςθ του
πείρου τθσ τραμπάλασ.
13. Ελατιριο Σαλιγκάρι ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 950 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 450 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 850 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 600mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Ζνα (1) ςαλιγκάρι με χειρολαβζσ και κάκιςμα,
 Ζνα (1) ελατιριο με βάςθ ςτιριξθσ.
Ρεριγραφι Θ μορφι του ςαλιγκαριοφ καταςκευάηεται από δφο όμοια, αντικριςτά κόντρα πλακζ
καλάςςθσ, ενδιάμεςα των οποίων τοποκετείται το κάκιςμα από ίδιο υλικό με αντιολιςκθτικι επιφάνεια
ςτθ μία πλευρά. Σε κατάλλθλεσ κζςεισ τοποκετοφνται δφο ςιδθροςωλινεσ Φ26mm περίπου για τθ ςτιριξθ
των χεριϊν και των ποδιϊν του χριςτθ. Στο κάτω μζροσ του κακίςματοσ και με τθ χριςθ κατάλλθλθσ
βάςθσ ςτερεϊνεται το ελατιριο από γαλβανιςμζνο χάλυβα που φζρει ειδικοφσ αποςτάτεσ, για τθν
αποφυγι παγίδευςθσ δαχτφλων.
14. Ελατιριο Λαγουδάκι ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 900 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 250 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 950 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 600mm
Το όργανο αποτελείται από :  Ζνα (1) λαγουδάκι με χειρολαβζσ και κάκιςμα,  Ζνα (1) ελατιριο
με βάςθ ςτιριξθσ. Ρεριγραφι Θ μορφι του λαγοφ όπωσ και το κάκιςμα που ςτερεϊνεται ςε
κατάλλθλθ εςοχι ςτθν πλάτθ του καταςκευάηονται από κόντρα πλακζ καλάςςθσ. Το κάκιςμα ζχει
αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Στισ κατάλλθλεσ κζςεισ τοποκετοφνται δφο χειρολαβζσ
και δφο αναβολείσ από πολυπροπυλζνιο για τθ ςτιριξθ του χριςτθ. Στο κάτω μζροσ τθσ μορφισ
και με τθ χριςθ κατάλλθλθσ βάςθσ ςτερεϊνεται το ελατιριο από γαλβανιςμζνο χάλυβα που φζρει
ειδικοφσ αποςτάτεσ, για τθν αποφυγι παγίδευςθσ δαχτφλων.
15. Σφνκετο νθπίων ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 3000 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 1650 mm
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Ενδεικτικό Φψοσ 2600 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 600mm
Το όργανο αποτελείται από :  Μία (1) ορκογωνικι θμικυκλικι πλατφόρμα με μονόριχτθ ςκεπι,
 Μία (1) προςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα,
 Μία (1) μεταλλικι τςουλικρα,
 Ζνα (1) πάνελ δραςτθριοτιτων,
Ορκογωνικι θμικυκλικι πλατφόρμα με μονόριχτθ ςκεπι Θ πλατφόρμα αποτελείται από:  Ρζντε (5)
ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ 100Χ100mmπεριπου  Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται
από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ διατομισ 100Χ100mm περικου και ζνα κόντρα πλακζ
καλάςςθσ ι άλλο υλικόμε αντιολιςκθτικό δάπεδο,  Ζνα (1) μεταλλικό μπαλκόνι ςε ςχιμα
τεταρτοκυκλίου,  Ζνα ενιαίο ςκζπαςτρο τοποκετθμζνο υπό κλίςθ, καταςκευαςμζνο από κόντρα
πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό. Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για
τθν προςταςία από πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ διαςτάςεων
95Χ35mm περιπου. Ρροςαρμοηόμενθ τετράγωνθ πλατφόρμα Θ πλατφόρμα αποτελείται από:  Δφο (2)
ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ 100Χ100mmπεριπου  Μία πλατφόρμα που αποτελείται από
ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ διατομισ 100Χ100mm περιπου και ζνα κόντρα πλακζ
καλάςςθσ ι άλλο υλικό με αντιολιςκθτικό δάπεδο. Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ
προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα
κάγκελα από δοκοφσ διαςτάςεων 95Χ35mm περιπου .
Ανοξείδωτθ τςουλικρα. Θ τςουλικρα είναι ευκεία χωρίσ αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τθσ. Θ
επιφάνεια κφλιςθσ καταςκευάηεται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ 1mm περιπου χωρίσ αιχμθρζσ
άκρεσ ι γωνίεσ. Εκατζρωκεν τθσ επιφάνειασ κφλιςθσ και κατά μικοσ τθσ τοποκετοφνται πλαϊνά από
κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό . Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ διακζτει πλευρικι προςταςία
από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι και προςτατευτικι εγκάρςια μπάρα από ςιδθροςωλινα Φ26
περιπου .
Ράνελ δραςτθριοτιτων Τα πάνελ δραςτθριοτιτων καταςκευάηονται από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι
άλλο υλικό και φζρουν ειδικά ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ για τθν απαςχόλθςθ των παιδιϊν.
16. Ράνελ δραςτθριοτιτων ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικό Μικοσ 1000 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 100 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 1100 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ Το όργανο αποτελείται από :
 Δφο (2) δοκοφσ ςτιριξθσ,
 Ζνα (1) πάνελ δραςτθριοτιτων. Ρεριγραφι Το όργανο καταςκευάηεται από δφο ξφλινεσ επικολλθτζσ
δοκοφσ 100Χ100mm περιπου πάνω ςτισ οποίεσ ςτακεροποιείται το πάνελ δραςτθριοτιτων. Το πάνελ
απαρτίηεται από ζνα πλαίςιο από γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ Φ32mm περιπου , το οποίο
ςτακεροποιείται ςτα υποςτυλϊματα. Εντόσ του πλαιςίου αναρτϊνται κατακόρυφα ζξι ςιδθροςωλινεσ
ίδιασ διατομισ και διαφορετικοφ μικουσ. Θ ςχζςθ μικουσ των ςωλινων μεταξφ τουσ ζχει εξαχκεί από
τθν αναλογία του Ρυκαγόρα για τισ μουςικζσ κλίμακεσ και το τελικό θχθτικό αποτζλεςμα παράγει
αρμονικοφσ ιχουσ. Στο δεξί υποςτφλωμα τοποκετείται ςιδθροςωλινασ προςαρτθμζνοσ ςε αλυςίδα
κατάλλθλου μικουσ ϊςτε να είναι δυνατι θ κροφςθ των ζξι κατακόρυφων ςωλινων..
17. Ξφλινθ τςουλικρα ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 2500 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 900 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2150 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000mm
Το όργανο αποτελείται από :
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 Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ,
 Μία (1) ξφλινθ πλατφόρμα,
 Μία (1) ίςια πλαςτικι τςουλικρα.
Ρεριγραφι Θ ςκάλα ανάβαςθσ καταςκευάηεται από τζςςερισ ξφλινεσ επικολλθτζσ δοκοφσ
100Χ100mm περιπου που ενϊνονται ανά δφο ςε ςχιμα «λ». Ανάμεςα ςτισ δοκοφσ ςυγκολλοφνται τα
ςκαλοπάτια από ςιδθροςωλινα Φ26mm περιπου και ςτθν εξωτερικι πλευρά οι χειρολαβζσ από
ςιδθροςωλινα ίδιασ διατομισ. Θ πλατφόρμα καταςκευάηεται από ζνα ξφλινο πλαίςιο εντόσ του
οποίου τοποκετείται επιφάνεια από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό . Στθν απζναντι πλευρά
από τθ ςκάλα τοποκετείται θ ευκεία τςουλικρα, χωρίσ αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τθσ,
καταςκευαςμζνθ από χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο. Θ ηϊνθ ειςόδου ζχει δφο πλαϊνά
προςτατευτικά από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό και μία οριηόντια μπάρα ειςόδου από
ςιδθροςωλινα Φ26mm περίπου .
18. Τςουλικρα νθπίων ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ οργάνου:
Ενδεικτικό Μικοσ 2500 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 900 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 2150 mm
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000mm
Το όργανο αποτελείται από :
 Μία (1) ξφλινθ πλατφόρμα,
 Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ,
 Μία (1) ίςια πλαςτικι τςουλικρα.
Ρεριγραφι Θ πλατφόρμα ςτθρίηεται ςε τζςςερισ επικολλθτζσ κολϊνεσ 100Χ100mm περιπου .
Αποτελείται από ζνα περιμετρικό πλαίςιο από ξυλοδοκοφσ 100Χ60mm περιπου ςτο μζςο του οποίου
τοποκετείται κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι άλλο υλικό με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Στθν
μία πλευρά τθσ πλατφόρμασ προςαρμόηεται θ ςκάλα ανάβαςθσ με τζςςερα ξφλινα ςκαλοπάτια
140Χ45mm και μία κουπαςτι 100Χ45mm περιπου . Στθν δίπλα πλευρά τθσ πλατφόρμασ τοποκετείται
θ ευκεία τςουλικρα, χωρίσ αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τθσ, καταςκευαςμζνθ από χαμθλισ
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο. Ζχει δφο πλαϊνά προςτατευτικά από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι
και μία οριηόντια μπάρα ειςόδου από ςιδθροςωλινα Φ26mm περίπου . Στισ δφο ελεφκερεσ
επιφάνειεσ τθσ πλατφόρμασ τοποκετοφνται φράγματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξυλοδοκοφσ για
τθν προςταςία των χρθςτϊν από πτϊςεισ.

19. Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ Ελαςτικοφ δαπζδου απορρόφθςθσ κροφςεων για κρίςιμο φψοσ
πτϊςεωσ τουλάχιςτον 1400mm ι ιςοδφναμο
Ενδεικτικό Μικοσ 500 mm
Ενδεικτικό Ρλάτοσ 500 mm
Ενδεικτικό Φψοσ 40 mm
Κρίςιμο φψοσ πτϊςθσ 1400mm
Ρεριγραφι
Το δάπεδο απορρόφθςθσ κροφςθσ κα ςυντίκεται από τετράγωνα πλακίδια ενδεικτικϊν
διαςτάςεων 500x500mm για κρίςιμο υψοσ πτϊςθσ τουλαχιςτον 1400mm. Τα πλακίδια κα ζχουν
εξεταςτεί από εγκεκριμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ που κακορίηονται ςτο
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ1177:2008 και φζρουν πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το ΕΝ1176-1:2008 για
κρίςιμο φψοσ πτϊςθσ 1400mm.
Κα καταςκευάηονται εξ’ ολοκλιρου από μείγμα χρωματιςμζνων, ανακυκλωμζνων κόκκων
καουτςοφκ και κόλλασ πολυουρεκάνθσ, ςυμπιεςμζνων ςε κερμι πρζςα με χριςθ ειδικοφ
καλουπιοφ. Οι πλάκεσ κα είναι ομοιογενείσ και χρωματιςμζνεσ ομοιόμορφα ςε όλθ τθ μάηα τουσ.
Στο κάτω μζροσ κα φζρουν ειδικά διαμορφωμζνεσ προεξοχζσ και αυλακϊςεισ για τθ δίοδο των
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νερϊν τθσ βροχισ. Οι προεξοχζσ κα ζχουν δφο μορφζσ, ςφαιρικζσ και τραπεηοειδείσ και
τοποκετοφνται εναλλάξ ςε ςειρζσ δθμιουργϊντασ πλζγμα για τθν ίςθ κατανομι τθσ δφναμθσ
κροφςθσ.
Τοποκζτθςθ
Στισ δφο αντικριςτζσ πλευρζσ του κάκε πλακιδίου κα υπάρχουν ειδικζσ κυλινδρικζσ εςοχζσ για τθν
ειςαγωγι πλαςτικϊν πφρων ςυγκράτθςθσ. Δεν κα απαιτείται θ χριςθ κόλλασ ςε κανζνα ςθμείο
των πλακιδίων παρά μόνο κατάλλθλθ ςυγκράτθςθ των περιμετρικϊν τεμαχίων. Θ ςυγκράτθςθ κα
μπορεί να γίνει είτε με τθν διαμόρφωςθ τθσ βάςθσ ςκυροδζματοσ είτε με τθν χριςθ κατάλλθλων
τεμαχίων (μεταλλικϊν ι ελαςτικϊν) ςτα άκρα.
Θ τοποκζτθςθ κα γίνει από ζμπειρο ςυνεργείο με εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. Θ εταιρεία κα φζρει
πιςτοποίθςθ εφαρμογισ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
Το δάπεδο για να ζχει ςωςτι λειτουργία κα πρζπει να τοποκετθκεί ςε ςκλθρι και λεία επιφάνεια
διαμορφωμζνθ κατάλλθλα. Συμπεριλαμβάνονται ακόμθ και οι απαιτοφμενεσ προκαταρκτικζσ
εργαςίεσ υποβάςεωσ και ειδικότερα εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου
τουλάχιςτον 10cm , τοποκζτθςθ Χαλφβδινων Δομικϊν πλεγμάτων B500C και ςκυροδζματοσ
τουλάχιςτον 10cm για τθν υποδοχι των πλακιδίων, όπου θ υπθρεςία κρίνει ότι απαιτείται.
Γενικά με τθν τοποκζτθςθ των πλακιδίων αςφαλείασ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι δε κα
δθμιουργείται ανιςοςτακμία με τον περιβάλλοντα χϊρο προσ αποφυγι ατυχθμάτων.
20. Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ Φωτιςτικοφ και ιςτοφ ςχεδίου Α ςυμπεριλαμβανόμενων υλικϊν,
καλωδίων, αγωγϊν και λοιπϊν υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία ι ιςοδφναμο

Κα αποτελοφνται από χαλφβδινο ιςτό, χαλφβδινο βραχίονα και φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ LED.
A.1 ΦΩΤΛΣΤΛΚΟ ΣΩΜΑ LED
Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ πίεςθσ χυτοπρεςςαριςτό
αλουμίνιο βαμμζνο με πολυεςτερικι βαφι ποφδρασ ςε απόχρωςθ βαφισ γκρι και κα ζχει
αεροδυναμικό ςχιμα καλαίςκθτο και κομψό διςκοειδοφσ μορφισ, με ςυντελεςτι αεροδυναμικισ
αντίςταςθσ CdxS≤0,020m2 για περιοριςμό τθσ ταλάντωςθσ ςτισ ανεμοπιζςεισ. Το φωτιςτικό κα
αποτελείται από το τμιμα τθσ οπτικισ μονάδασ και το τμιμα των θλεκτρικϊν μερϊν, τα οποία κα
είναι ξεχωριςτά για τθν πλιρθ κερμικι απομόνωςθ τουσ. Μζροσ του κελφφουσ κα είναι εφκολα
ανοιγόμενο για πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ, ςτο χϊρο των θλεκτρικϊν μερϊν και
αυτό κα ςυγκρατείται με ςυρματόςχοινο ι άλλθ μζκοδο για αςφάλεια κατά τθ ςυντιρθςθ. Τα
θλεκτρικά μζρθ κα να είναι τοποκετθμζνα ςε ειδικι μεταλλικι πλάκα ζδραςθσ εντόσ του
φωτιςτικοφ, εφκολα αποςπϊμενθ χωρίσ εργαλεία ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ. Το φωτιςτικό κα
είναι καταςκευαςμζνο με διαχρονικό ςχεδιαςμό για εφκολθ αντικατάςταςθ τθν οπτικισ μονάδασ
και των θλεκτρικϊν μερϊν. Το φωτιςτικό κα προςτατεφεται ζναντι ειςχϊρθςθσ νεροφ και ςκόνθσ
ςτο ςφνολό του (οπτικι μονάδα και θλεκτρικά μζρθ) με βακμό ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IP66
κατά ΕΝ 60598.
Το φωτιςτικό κα φζρει κατάλλθλο μθχανιςμό ςτιριξθσ για προςαρμογι ςε βραχίονα διαμζτρου
Ø60mm, ενϊ δε κα φζρει ρφκμιςθ τθσ κλίςθσ για αποφυγι ταλαντϊςεων και ανεπικφμθτθ
μεταβολι τθσ κλίςθσ του φωτιςτικοφ ςε βάκοσ χρόνου.
Θ κερμοκραςία λειτουργίασ (Ta) του φωτιςτικοφ κατά ΕΝ 60598 κα είναι ≥ +30οC
Οπτικι μονάδα
Θ οπτικι μονάδα κα προςτατεφεται από επίπεδο γυάλινο ι επίπεδο πολυκαρβονικό (PC) κάλυμμα
υψθλισ μθχανικισ αντοχισ ΛΚ10 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα κα είναι αμμοβολιςμζνο (sanded) για
περιοριςμό τθσ κάμβωςθσ αλλά και τθσ όχλθςθσ δθμιουργϊντασ καλαίςκθτο φωτιςμό.
Το ςφςτθμα οπτικισ μετάδοςθσ κα αποτελείται από ςφςτθμα οπτικϊν φακϊν (από ακρυλικό υλικό
PMMA ι ςιλικόνθ). Το κφκλωμα των LED κα ζχει κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία των LED chips ςτθν
πλακζτα PCB, ϊςτε να μθ διακόπτεται θ λειτουργία τθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ-αςτοχίασ
λειτουργίασ τθσ εξ’ αυτϊν (LED bypass). Θ κατανομι φωτεινισ ζνταςθσ κα είναι αςφμμετρθ C90–
C270 Type II-VeryShort (IESNA) κατάλλθλθ για τισ φωτοτεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ, ενϊ
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αυτι κα ζχει άνω εκπομπι φωτόσ U0 (ςε οριηόντια τοποκζτθςθ) ςφμφωνα με τθν
κατθγοριοποίθςθ BUG IES TM-15-11 για περιοριςμό τθσ φωτορρφπανςθσ (ULR=0%).
Θ διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των LED @ 25οC (κατά LM80-08 & TM21) κα είναι L90Β10
@100.000 ϊρεσ για ρεφμα λειτουργίασ ίςο ι μεγαλφτερο αυτοφ των LED chips εντόσ του
φωτιςτικοφ για κερμοκραςία Ts≥85οC.
Θ κερμοκραςία χρϊματοσ (CCT) κα είναι 4000K ± 5% (Ουδζτερο λευκό – NW) και ο δείκτθσ
χρωματικισ απόδοςθσ CRI ≥70.
Θλεκτρικά μζρθ & τροφοδοτικό (driver)
Ονομαςτικι τάςθ ειςόδου: 220-240V AC / 50Hz
Συντελεςτισ ιςχφοσ: ≥ 0,9 (ςε πλιρεσ φορτίο)
Τροφοδοτικό (driver) με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ με πρωτόκολλο dimming DALI ι 0-10V.
Κερμικι προςταςία του τροφοδοτικοφ (driver): αυτόματο ςφςτθμα κερμικισ προςταςίασ του
τροφοδοτικοφ ςε περίπτωςθ απρόςμενθσ υπζρβαςθσ των ορίων κερμοκραςίασ αςφαλοφσ
λειτουργίασ εντόσ του φωτιςτικοφ με μείωςθ του ρεφματοσ οδιγθςθσ των LED
Συςκευι προςταςίασ από υπερτάςεισ/υπερεντάςεισ: Επιπλζον ςυςκευι προςταςίασ του
τροφοδοτικοφ (driver) και τθσ οπτικισ μονάδασ LED από υπερτάςεισ/υπερεντάςεισ 10kV ι 10κA
Θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ: Κατάλλθλθ διάταξθ ςτα θλεκτρικά μζρθ (ταχυςφνδεςμοσ – αποςπϊμενθ
κλζμμα) για αςφαλι αποκοπι τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ κατά τθ ςυντιρθςθ.
Κλάςθ μόνωςθσ: Class I ι Class II
Φωτομετρικά χαρακτθριςτικά
Φωτεινι ροι LED (@Ta 25oC): ≥5.370 lm
Φωτεινι ροι φωτιςτικοφ (@Ta 25oC): ≥3.860 lm (μετά από κερμικζσ και οπτικζσ απϊλειεσ)
Λςχφσ φωτιςτικοφ: ≤39W (LED+Driver)
Κατανομι φωτόσ: Αςφμμετρθ κατανομι C90-C270, Type II–VeryShort κατά IESNA
(Κατθγοριοποίθςθ ςυςτιματοσ φωτεινισ εκπομπισ)
A.2 ΧΑΛΥΒΔΛΝΟΣ ΛΣΤΟΣ, ΤΘΛΕΣΚΟΡΛΚΘΣ ΔΛΑΤΑΞΘΣ ΜΕ ΒΑΧΛΟΝΑ
Σιδθροϊςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ μικουσ από περίπου από 4,0m ζωσ 4,5m,
για φωτιςτικό κορυφισ ι βραχίονα. Θλεκτροςτατικά βαμμζνοσ. Με τα κατάλλθλα αγκφρια και
ακροκιβϊτιο θλεκτρικισ ςφνδεςθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.
Ο ιςτόσ κα είναι μεταλλικόσ ςτρογγυλισ διατομισ, τθλεςκοπικισ διάταξθσ, καταςκευαςμζνοσ από
ςιδθροςωλινα 2 τμθμάτων, ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον 4,0m, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ40-5. Ο ιςτόσ κα
είναι γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ρροδιαγραφι ΕΝ ISO 1461 με
ελάχιςτο πάχοσ επικάλυψθσ ψευδαργφρου 70 μm (500gr/m2) και βαμμζνοσ με θλεκτροςτατικι
βαφι ποφδρασ ςε οποιαδιποτε RAL απόχρωςθ.
Ο ιςτόσ αποτελείται από δφο τμιματα
1ο τμιμα ςωλινασ Ø120mm μικουσ 1000mm και πάχουσ 3mm
2ο τμιμα ςωλινασ Ø76mm μικουσ 3000mm και πάχουσ 3mm
Οι ςυνδζςεισ των τμθμάτων του ιςτοφ επιτυγχάνονται με ςυςτολικό δαχτυλίδι πάχουσ 5mm. Στθν
κορυφι του ιςτοφ κα προςαρμοςτεί ςιδθροςωλινα Ø76mm για τθν προςαρμογι φωτιςτικοφ
ςϊματοσ με τον ειδικό βραχίονα.
Ρλάκα εδράςεωσ: Ο ιςτόσ ςτθ βάςθ του κα φζρει πλάκα εδράςεωσ πάχουσ 10mm, διαςτάςεων
0,30mx0,30m (με κζντρα οπϊν 220mm x 220mm και οπι διζλευςθσ αγκυρίων Ø22mm, ενϊ ςτο
κζντρο του κα φζρει κατάλλθλθ οπι για τθ διζλευςθ των καλωδίων Ø100mm).
Αγκφριο πάκτωςθσ ιςτοφ: Ο ιςτόσ κα ςυνοδεφεται από κοχλίεσ αγκφρωςθσ Μ16x500, οι οποίοι κα
είναι ςυγκολλθμζνοι μεταξφ τουσ ςε διάταξθ τετραγϊνου με γωνίεσ 30x30x3, γαλαβανιςμζνοι εν
κερμϊ.
Ακροκιβϊτιο: Ο ιςτόσ κα φζρει το απαραίτθτο ακροκιβϊτιο από πολυαμιδικό αυτοςβενόμενο
υλικό διπλισ μόνωςθσ, ςτεγανότθτασ Λ44, για τοποκζτθςθ ςε ιςτό διαμζτρου 114mm. Κα είναι
μονισ αςφάλειασ και κα φζρει κατάλλθλουσ ςτυπιοκλίπτεσ. Μζςα ςτο ακροκιβϊτιο κα υπάρχει
διακλαδωτιρασ για δφο καλϊδια διατομισ 4Χ16mm2, διπολικόσ διακόπτθσ διαφυγισ ζνταςθσ
2Χ40Α / 30mA τφπου Α με ενςωματωμζνθ μαγνθτοκερμικι προςταςία με 6Α, / 4.5ΚΑ
εγκατεςτθμζνοσ επί ράγασ, για τθν τροφοδότθςθ ενόσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Το πρϊτο τμιμα του
ιςτοφ κα φζρει κυρίδα διαςτάςεων 80mm x 250mm για τθν τοποκζτθςθ του ακροκιβωτίου και τθσ
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βίδασ γειϊςεωσ, ςε φψοσ 600mm από τθ βάςθ. Θ κυρίδα κλείνει με κφρα από ζλαςμα ίδιου
πάχουσ ςτερεωμζνθ με βίδεσ ανοξείδωτεσ πάνω και κάτω. Θ κφρα τοποκετθμζνθ δεν κα προεξζχει
του κορμοφ.
H διαδικαςία καταςκευισ κακϊσ και τα υλικά ποφ χρθςιμοποιοφνται κα ελζγχονται ςφμφωνα με
τα πρότυπα πιςτοποίθςθσ κατά ISO 9001:2008.
Ειδικό τεμάχιο (βραχίονασ) για ιςτοφσ φωτιςμοφ. Το υλικό καταςκευισ κα είναι είτε χάλυβασ
γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ είτε χυτό κράμα αλουμινίου. Κα είναι εξαιρετικισ καταςκευισ, με
άριςτθ αρμογι και φινίριςμα. Κα είναι μορφισ και διαςτάςεων ςφμφωνα με τισ περιγραφζσ και
τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Κα φζρει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ για τθν προςαρμογι ςτον ιςτό και για
τθν προςαρμογι του φωτιςτικοφ. Με τον ειδικό βραχίονα το φωτιςτικό κα τοποκετείται ςε φψοσ
4,50m. Σφιγκτιρεσ, κοχλίεσ και λοιπά μικροφλικά ςτερζωςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από
ανοξείδωτο χάλυβα. Θ βαφι κα είναι θλεκτροςτατικι απόχρωςθσ όμοιασ με του ιςτοφ.
Ο καταςκευαςτισ κα φζρει πιςτοποίθςθ ISO 9000:2008.
Θα αποηελούνηαι από χαλύβδινο ιζηό, χαλύβδινο βραχίονα και θωηιζηικό ζώμα ηεχνολογίας LED

Σθμειϊνεται ότι αυτό ςτθν προμικεια ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, καλϊδια, αγωγοί και
λοιπά υλικά που απαιτοφνται για τθν τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ που κα υποδείξει θ υπθρεςία, θ
ςφνδεςθ του και παράδοςι του ςε άριςτθ κατάςταςθ και πλιρθ λειτουργία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για επαλικευςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν
Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ (installation manual) του φωτιςτικοφ
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE
με τισ οδθγίεσ LVD 2014/35/EK, EMC 2014/30/ΕΚ, RoHS 2 2011/65/ΕΚ, Eco-design 2009/125/EK
με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ΕΝ55015, ΕΝ61547, ΕΝ62471
Ριςτοποιθτικό ENEC για διαςφάλιςθ αςφάλειασ, ποιότθτασ τφπου και ζλεγχο τθσ γραμμισ
παραγωγισ.
Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 (ι μεταγενζςτερο) για το εργοςτάςιο
καταςκευισ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Δοκιμι Ελζγχου κατά το πρότυπο LM80 των προςφερόμενων LED εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ.
Θ δοκιμι LM80 κα ζχει διεξαχκεί ςε LED ίδιου τφπου με τα προςφερόμενα και ςε ςυνκικεσ
ρεφματοσ οδιγθςθσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ του ρεφματοσ οδιγθςθσ των LED εντόσ του φωτιςτικοφ.
Επιπρόςκετα, θ κερμοκραςία ςτθν οποία διεξάγονται οι μετριςεισ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ
ι ίςθ των 85οC.
Εργοςταςιακι εγγφθςθ του φωτιςτικοφ τουλάχιςτον 5 ζτθ ςυνοδευόμενθ από τουσ γραπτοφσ
όρουσ εγγφθςθσ του καταςκευαςτι

21. Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ Φωτιςτικοφ και ιςτοφ ςχεδίου Β ςυμπεριλαμβανόμενων υλικϊν,
καλωδίων, αγωγϊν και λοιπϊν υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία ι ιςοδφναμο

Κα αποτελοφνται από χαλφβδινο ιςτό, χαλφβδινο βραχίονα και φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ LED.
Β.1 ΦΩΤΛΣΤΛΚΟ ΣΩΜΑ LED
Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ πίεςθσ χυτοπρεςςαριςτό
αλουμίνιο βαμμζνο με πολυεςτερικι βαφι ποφδρασ ςε απόχρωςθ βαφισ RAL 1026B κίτρινο και
κα ζχει ςχιμα καλαίςκθτο και κομψό θμιςφαιρικισ μορφισ ϊςτε να ταιριάηει ςτο υφιςτάμενο
περιβάλλον. Το φωτιςτικό κα αποτελείται από το τμιμα τθσ οπτικισ μονάδασ και το τμιμα των
θλεκτρικϊν μερϊν, τα οποία κα είναι ξεχωριςτά για τθν πλιρθ κερμικι απομόνωςθ τουσ. Κα είναι
εφκολα ανοιγόμενο για πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ, ςτο χϊρο των θλεκτρικϊν
μερϊν και κα φζρει ειδικι διάταξθ αποτροπισ δθμιουργίασ ςταγονιδίων ςτο εςωτερικό του
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φωτιςτικοφ. Το φωτιςτικό κα προςτατεφεται ζναντι ειςχϊρθςθσ νεροφ και ςκόνθσ με βακμό
ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IP66 κατά ΕΝ 60598 .
Το φωτιςτικό κα φζρει κατάλλθλο μθχανιςμό ςτιριξθσ για προςαρμογι για τοποκζτθςθ ςε
κορυφι ιςτοφ διαμζτρου Ø60mm, ενϊ δε κα φζρει ρφκμιςθ τθσ κλίςθσ για αποφυγι
ταλαντϊςεων και ανεπικφμθτθ μεταβολι τθσ κλίςθσ του φωτιςτικοφ ςε βάκοσ χρόνου.
Το φωτιςτικό κα είναι καταςκευαςμζνο με διαχρονικό ςχεδιαςμό για εφκολθ αντικατάςταςθ τθν
οπτικισ μονάδασ και των θλεκτρικϊν μερϊν.
Θ κερμοκραςία λειτουργίασ (Ta) του φωτιςτικοφ κατά ΕΝ 60598 κα είναι ≥ +30οC
Οπτικι μονάδα
Κα προςτατεφεται από επίπεδο κάλυμμα γυάλινο, υψθλισ διαφγειασ, πάχουσ τουλάχιςτον 5mm,
κερμικά επεξεργαςμζνο και υψθλισ μθχανικισ αντοχισ ΛΚ10 κατά ΕΝ 62262.
Το ςφςτθμα οπτικισ μετάδοςθσ κα αποτελείται από ςφςτθμα οπτικϊν φακϊν (από ακρυλικό υλικό
PMMA ι ςιλικόνθ). Το κφκλωμα των LED κα ζχει κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία των LED chips ςτθν
πλακζτα PCB, ϊςτε να μθ διακόπτεται θ λειτουργία τθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ-αςτοχίασ
λειτουργίασ τθσ εξ’ αυτϊν (LED bypass). Θ κατανομι φωτεινισ ζνταςθσ κα είναι αςφμμετρθ C90–
C270 κατάλλθλθ για τισ φωτοτεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ, ενϊ αυτι κα ζχει άνω εκπομπι
φωτόσ U0 (ςε οριηόντια τοποκζτθςθ) ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ BUG IES TM-15-11 για
περιοριςμό τθσ φωτορρφπανςθσ (ULR=0%).
Θ διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των LED @ 25οC (κατά LM80-08 & TM21) κα είναι L95 @100.000
ϊρεσ για ρεφμα λειτουργίασ ίςο ι μεγαλφτερο αυτοφ των LED chips εντόσ του φωτιςτικοφ και για
κερμοκραςία Ts≥85οC.
Θ κερμοκραςία χρϊματοσ (CCT) κα είναι 3000K ± 5% (Κερμό λευκό – WW) και ο δείκτθσ
χρωματικισ απόδοςθσ CRI ≥80.
Θλεκτρικά μζρθ & τροφοδοτικό (driver)
Ονομαςτικι τάςθ ειςόδου: 220-240V AC / 50Hz
Συντελεςτισ ιςχφοσ: ≥ 0,9 (ςε πλιρεσ φορτίο)
Τροφοδοτικό (driver) με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ με πρωτόκολλο dimming DALI ι 0-10V.
δυνατότθτα ρφκμιςθσ προφίλ dimming (Custom Dimming Profile).
Δυνατότθτα ρφκμιςθσ λειτουργίασ διατιρθςθσ ςτακερισ φωτεινισ ροισ (CLO – Constant Lumen
Output).
Κερμικι προςταςία του τροφοδοτικοφ (driver): αυτόματο ςφςτθμα κερμικισ προςταςίασ του
τροφοδοτικοφ ςε περίπτωςθ απρόςμενθσ υπζρβαςθσ των ορίων κερμοκραςίασ αςφαλοφσ
λειτουργίασ εντόσ του φωτιςτικοφ (Driver Over Temperature Protection)
Συςκευι προςταςίασ από υπερτάςεισ/υπερεντάςεισ: Επιπλζον ςυςκευι για προςταςία του
τροφοδοτικοφ (driver) και τθσ οπτικισ μονάδασ LED από υπερτάςεισ τουλάχιςτον 10kV ι 10κA
Θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ: Κατάλλθλθ διάταξθ ςτα θλεκτρικά μζρθ (ταχυςφνδεςμοσ – αποςπϊμενθ
κλζμμα) για αςφαλι αποκοπι τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ κατά τθ ςυντιρθςθ.
Κλάςθ μόνωςθσ: Class I ι Class II
Φωτομετρικά χαρακτθριςτικά
Φωτεινι ροι LED @ Ta 25o C
≥6.480 lm
Φωτεινι ροι φωτιςτικοφ @Ta 25oC

≥5.500 lm (μετά από κερμικζσ και οπτικζσ
απϊλειεσ)

Λςχφσ φωτιςτικοφ:

≤55W (LED+Driver)
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Κατανομι φωτόσ:

Αςφμμετρθ κατανομι C90-C270

Β.2 ΞΥΛΛΝΟΣ ΛΣΤΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΛΝΘ ΒΑΣΘ, ΚΥΚΛΛΚΟ ΚΩΝΛΚΟΣ

Λςτόσ: Λςτόσ ςυνολικοφ φψουσ 4,0m, κυκλικισ διατομισ, κωνικισ διάταξθσ, αποτελοφμενοσ από
δφο τμιματα (ξφλινο και μεταλλικό) και καταςκευαςμζνοσ κατά ΕΝ40. Το πρϊτο τμιμα κα ζχει
φψοσ 1,4m και κα είναι χαλφβδινο, γαλβανιςμζνο εν κερμϊ κατά ΕΝ ISO 1461 και βαμμζνο με
θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ ςε απόχρωςθ ΑΚΗΟ 900 γκρι για προςταςία ζναντι τθσ διάβρωςθσ.
Το δεφτερο τμιμα κα είναι ξφλινο φψουσ 2,6m και καταςκευαςμζνο από ξυλεία δάςουσ με
πιςτοποίθςθσ PEFC (Ρρόγραμμα για τθν ζγκριςθ δαςικισ πιςτοποίθςθσ), με ειδικι επεξεργαςία ςε
Glulam (Glued Laminated). Το ελαςματοποιθμζνο υλικό ξυλείασ πιςτοποιείται ωσ Glulam GL28h
κατά ΕΝ 1194 με αντοχι ςε κάμψθ 28N/mm2 και πυκνότθτα 410kg/m3. Το ξφλινο τμιμα κα
προςτατεφεται με ειδικι επίςτρωςθ ςε χρϊμα κανζλασ (cinnamon) από μφκθτεσ, μοφχλα και
ςιψθ. Ο ιςτόσ κα ζχει εμφανι κωνικότθτα με διάμετρο βάςθσ Ø140mm και διάμετρο κορυφισ
Ø76mm. Στθν κορυφι του ιςτοφ κα υπάρχει κατάλλθλθ απόλθξθ διαμζτρου Ø60mm για τθν
τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ (ίδιασ απόχρωςθσ AKZO 900 με τθ βάςθ του ιςτοφ).
Ρλάκα εδράςεωσ & αγκφρια πάκτωςθσ: Ο ιςτόσ ςτθ βάςθ του κα φζρει πλάκα εδράςεωσ πάχουσ
τουλάχιςτον 10mm, διαςτάςεων 250mm x 250mm, με κζντρα οπϊν διζλευςθσ αγκυρίων 200mm x
200mm, ενϊ ςτο κζντρο του κα φζρει κατάλλθλθ οπι για τθ διζλευςθ των καλωδίων. Το βάκοσ
εκςκαφισ για τον εγκιβωτιςμό του ιςτοφ κα είναι 800mm και θ βάςθ κεμελίωςθσ από ςκυρόδεμα
κα ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον 100cm x 30cm. Ο ιςτόσ κα ςυνοδεφεται από τζςςερισ κοχλίεσ
αγκφρωςθσ Μ18x500, οι οποίοι κα είναι ςυγκολλθμζνοι μεταξφ τουσ ςε διάταξθ τετραγϊνου,
γαλαβανιςμζνοι εν κερμϊ.
Ακροκιβϊτιο: Ο ιςτόσ κα φζρει κατάλλθλο ακροκιβϊτιο μονισ αςφάλειασ με κατάλλθλουσ
ςτυπιοκλίπτεσ τοποκετθμζνο ςε κυρίδα διαςτάςεων 85mm x 400mm ςε φψοσ 500mm από τθ
βάςθ. Θ κυρίδα κα κλείνει με κφρα από ζλαςμα ίδιου πάχουσ ςτερεωμζνθ με κατάλλθλεσ
ανοξείδωτεσ βίδεσ. Θ κφρα τοποκετθμζνθ δεν κα προεξζχει του κορμοφ.
Σθμειϊνεται ότι αυτό ςτθν προμικεια ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, καλϊδια, αγωγοί και
λοιπά υλικά που απαιτοφνται για τθν τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ που κα υποδείξει θ υπθρεςία, θ
ςφνδεςθ του και παράδοςι του ςε άριςτθ κατάςταςθ και πλιρθ λειτουργία.

Ριςτοποιθτικά- Διαςφαλιςεισ :
Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για επαλικευςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν
του φωτιςτικοφ (επίςθμο ζντυπο φυλλάδιο και ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι),
του τροφοδοτικοφ (driver) που φζρει το φωτιςτικό
Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ (installation manual) του φωτιςτικοφ
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE
με τισ οδθγίεσ LVD 2014/35/EK, EMC 2014/30/ΕΚ, RoHS 2 2011/65/ΕΚ
με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ΕΝ55015, ΕΝ61547, ΕΝ62471
Ριςτοποιθτικό ENEC για διαςφάλιςθ αςφάλειασ, ποιότθτασ τφπου και ζλεγχο τθσ γραμμισ
παραγωγισ.
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Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 (ι μεταγενζςτερο) για το εργοςτάςιο
καταςκευισ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Δοκιμι Ελζγχου κατά το πρότυπο LM80 των προςφερόμενων LED εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ.
Θ δοκιμι LM80 κα ζχει διεξαχκεί ςε LED ίδιου τφπου με τα προςφερόμενα και ςε ςυνκικεσ
ρεφματοσ οδιγθςθσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ του ρεφματοσ οδιγθςθσ των LED εντόσ του φωτιςτικοφ.
Επιπρόςκετα, θ κερμοκραςία ςτθν οποία διεξάγονται οι μετριςεισ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ
ι ίςθ των 85οC.
Εργοςταςιακι εγγφθςθ του φωτιςτικοφ τουλάχιςτον 5 ζτθ ςυνοδευόμενθ από τουσ γραπτοφσ
όρουσ εγγφθςθσ του καταςκευαςτι

22. Ρινακίδα Ρλθροφοριϊν –Ρρογράμματοσ
Ρινακίδα Ρλθροφοριϊν- Ρρογράμματοσ ςφμφωνθ
με τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθ
δθμοςιότθτα του Ρρογράµµατοσ «ΦΛΛΟ∆ΘΜΟΣ ΛΛ» και με τυπωμζνεσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται από τθν υπουργικι απόφαςθ 27934:2014 για μία παιδικι χαρά πλθροφορίεσ για τθν
κάκε παιδικι χαρά.
23. Ρερίφραξθ ξφλινθ
Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ Μικοσ 2200 mm Ρλάτοσ 100 mm Φψοσ 1100 mm
Θ περίφραξθ αποτελείται από :
 Δφο (2) βάςεισ ςτιριξθσ,
 Ζνα (1) ξφλινο πλαίςιο.
Ρεριγραφι Θ περίφραξθ αποτελείται από ανεξάρτθτα πλαίςια φψουσ 1100mm και κυμαινόμενου μικουσ
ανάλογα με τισ διαςτάςεισ του χϊρου τοποκζτθςθσ. Το κάκε πλαίςιο ςτθρίηεται ςε δφο ξφλινεσ κολϊνεσ
διατομισ 95Χ45mm και φψουσ 1000mm. Σε κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ οπζσ των κολϊνων τοποκετοφνται
δφο ξυλοδοκοί διατομισ 95Χ32mm, παράλλθλα με το ζδαφοσ. Κάκετα ςε αυτζσ τοποκετοφνται ζντεκα
κάγκελα από ξυλεία διατομισ 95Χ22mm και μικουσ 930mm ςε ςτακερζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ. Κατά
τθν ςυναρμολόγθςθ τθσ περίφραξθσ, οι κολϊνεσ των γειτονικϊν πλαιςίων ενϊνονται με τθ χριςθ
κατάλλθλων περικοχλίων, ςχθματίηοντασ μία ενιαία κολϊνα διατομισ 95Χ95mm. Θ κάκε ενιαία κολϊνα
φζρει ςτο πάνω μζροσ πλαςτικό κάλυμμα για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν ενϊ ςτο κάτω μζροσ φζρει
ειδικό μεταλλικό πζλμα που αγκαλιάηει τθ δοκό για τθ κεμελίωςθ τθσ περίφραξθσ. Ο τρόποσ ζδραςθσ τθσ
περίφραξθσ εξαρτάται από το υλικό του εδάφουσ που κα τοποκετθκεί. Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ ςε
ςκυρόδεμα τα μεταλλικά πζλματα που αγκαλιάηουν τθν δοκό και φζρουν ορκογωνικι λάμα ςτο κάτω
μζροσ με οπζσ. Διαμζςου των οπϊν τοποκετοφνται ειδικά αγκφρια για τθν ςτιριξθ τθσ καταςκευισ. Σε
περίπτωςθ ζδραςθσ ςε φυςικό ζδαφοσ, τα μεταλλικά πζλματα επεκτείνονται κατά 400mm ϊςτε να γίνει
διάνοιξθ κατάλλθλθσ οπισ ςτο ζδαφοσ και κεμελίωςθ με ςκυρόδεμα φψουσ τουλάχιςτον 200mm. Θ
καταςκευι είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να μθν παρουςιάηει κινδφνουσ παγίδευςθσ μερϊν του ςϊματοσ όπωσ.
Ρεριλαμβάνεται και θ προμικεια και θ τοποκζτθςθ μετά όλων των υλικϊν για τθν τοποκζτθςθ τουσ.

24. Ρόρτα Ρερίφραξθσ ξφλινθ Δίφυλλθ
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ
Μικοσ 2000 mm
Φψοσ 1100 mm
Ρλάτοσ 100 mm
Θ πόρτα τθσ περίφραξθσ κα αποτελείται από :
Μία (1) βάςεισ ςτιριξθσ,
Δφο (2) ανοιγόμενα ξφλινα πλαίςια.
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Να μθν παρουςιάηει κινδφνουσ παγίδευςθσ μερϊν του ςϊματοσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το πρότυπο
ΕΝ 1176-1 για τθν αςφάλεια των παιδοτόπων
25. Ρερίφραξθ Μεταλλικι

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ
Μικοσ
1560 mm
Ρλάτοσ
60 mm
Φψοσ
1000 mm

Θ περίφραξθ κα αποτελείται από :
Δφο (2) βάςεισ ςτιριξθσ,
Ζνα (1) μεταλλικό πλαίςιο.
Ρεριγραφι
Θ περίφραξθ κα ςτθρίηεται ςε δφο κοιλοδοκοφσ 60Χ60mm περίπου και φψουσ 1000mm
τουλάχιςτον . Ράνω ςτισ κοιλοδοκοφσ και ςε απόςταςθ 50mm από το ζδαφοσ περίπου , κα ςυγκολλάται
το πλαίςιο ςυνολικοφ φψουσ 860mm περιπου. Το πλαίςιο κα αποτελείται από δφο οριηόντιεσ ςιδερζνιεσ
δοκοφσ 60Χ4mm και μικουσ 1440mm και δεκατζςςερισ κάκετεσ ςιδθροςωλινεσ Φ19mm, τοποκετθμζνεσ
ςε ςτακερζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ.
Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ περίφραξθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ
χάλυβα.
Θ καταςκευι κα είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε να μθν παρουςιάηει κινδφνουσ παγίδευςθσ οποιουδιποτε
μζρουσ του ςϊματοσ, ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176 για τθν αςφάλεια ςτισ παιδικζσ χαρζσ.
26. Ρερίφραξθ Μεταλλικι φψουσ 1,40
Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ
Μικοσ
1560 mm
Ρλάτοσ
60 mm
Φψοσ
1400 mm

27.Δίφυλλθ πόρτα μεταλλικισ περίφραξθσ
Ενδεικτικεσ Διαςτάςεισ
Μικοσ
2000 mm
Ρλάτοσ
60 mm
Φψοσ
1000 mm

Θ πόρτα τθσ περίφραξθ κα αποτελείται από :
Δφο (2) βάςεισ ςτιριξθσ,
Δφο (2) ανοιγόμενα μεταλλικά πλαίςια.
Ρεριγραφι

Το κάκε φφλλο τθσ πόρτασ κα ςτθρίηεται ςε μία κοιλοδοκό διατομισ 60Χ60mm και φψουσ 1000mm. Ράνω
ςτισ κοιλοδοκοφσ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, κα ςυγκολλϊνται μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου για τθν ανάρτθςθ
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του φφλλου. Το κάκε ανοιγόμενο πλαίςιο κα αποτελείται από δφο οριηόντιεσ ςιδερζνιεσ λάμεσ 60Χ4mm
και μικουσ 940mm και οκτϊ κάκετεσ ςιδθροςωλινεσ Φ19mm, τοποκετθμζνεσ ςε ςτακερζσ αποςτάςεισ
μεταξφ τουσ.
Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ πόρτασ κα είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ
χάλυβα.
Θ καταςκευι κα είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε να μθν παρουςιάηει κινδφνουσ παγίδευςθσ οποιουδιποτε
μζρουσ του ςϊματοσ, ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176 για τθν αςφάλεια ςτισ παιδικζσ χαρζσ.

28. Ρρομικεια και εφαρμογι χρϊματοσ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων

Ρρομικεια και εφαρμογι χρϊματοσ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ

39. Ρρομικεια και τοποκζτθςθσ πίλλαρ φωτιςμοφ 2 αναχωριςεων

Στεγανά μεταλλικά κιβϊτια θλεκτροδότθςθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ (πίλλαρ), βακμοφ προςταςίασ Λ55 για
τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο, με τθν βάςθ ζδραςισ τουσ από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και
τθν ΕΤΕΡ 05-07-01-00 ‘Υποδομι οδοφωτιςμοφ’
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: • θ προμικεια και μεταφορά επί τοπου του ςτεγανοφ μεταλλικοφ
κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτθ ςτζγθ με περιφερειακι προεξοχι 5 cm για απορροι των oμβρίων, από
λαμαρίνα ψυχράσ εξελάςεωσ πάχουσ 2 mm, γαλβανιςμζνου εν κερμϊ εςωτερικά και εξωτερικά, μετά τθν
καταςκευι του, με ελάχιςτθ ανάλωςθ ψευδαργφρου 400 g/m2 (50 μm), βαμζνου με διπλι ςτρϊςθ
εποξειδικισ βαφισ πάχουσ ξθροφ υμζνα (εκάςτθσ) 125 μm, με ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ τθσ
κυρίδασ, ανοξείδωτθ κλειδαριά αςφαλείασ, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρσ του ζργου και πινακίδα
επιςιμανςθσ με τα ςτοιχεία του κυρίου του ζργου • θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ τοφ ορφγματοσ τθσ
βάςθσ ζδραςθσ του πίλλαρ • θ βάςθ του πίλαρ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, χυτι επί τόπου ι
προκαταςκευαςμζνθ, οφτωσ ϊςτε το πίλλαρ να εδράηεται ςε ςτάκμθ +40 cm από τον περιβάλλοντα χϊρο,
με κεντρικι οπι διζλευςθσ των υπογείων καλωδίων. • Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και θ πλάκα γείωςθσ. •
Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ. • θ ςτεγανι διανομι εντόσ του πίλλαρ με τα όργανα διακοπισ και
προςταςίασ των κυκλωμάτων φωτιςμοφ, αποτελοφμενθ αποτελοφμενθ από πίνακα προςταςίασ Λ 44
καταςκευαςμζνο από βαμμζνθ λαμαρίνα ι άκαυςτο κερμοπλαςτικό, επαρκϊν διαςτάςεων ϊςτε να
χωροφν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίοσ κα φζρει οπζσ με τουσ κατάλλθλουσ ςτυπιοκλιπτεσ για τθν είςοδο
του καλωδίου παροχισ, του καλωδίου τθλεχειριςμοφ κακϊσ επίςθσ και για τθν ζξοδο των καλωδίων προσ
το δίκτυο. • τα πάςθσ φφςεωσ όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτθ φορτίου, γενικζσ αςφάλειεσ,
αυτόματουσ μαγνθτοκερμικοφσ διακόπτεσ και θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ τθλεχειριςμοφ (ανά κφκλωμα
φωτιςμοφ), ρελζ μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), χρονοδιακόπτθ αφισ,
χρονοδιακόπτθ μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), πρίηα ςοφκο 16Α, λυχνία νυκτερινισ
εργαςίασ ςε ςτεγανι «καραβοχελϊνα» και κλεμοςειρζσ ςφνδεςθσ των καλωδίων (ςτο κάτω μζροσ του
κιβωτίου). • θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εγκατάςταςθ, τισ ςυνδζςεισ και
τον ζλεγχο λειτουργίασ.

30. Δοχείο απορριμμάτων
Ο κάδοσ αποτελείται από :
Ζναν (1) ορκοςτάτθ,
Ζναν (1) κάδο απορριμμάτων.
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Ρεριγραφι
Το δοχείο πάρκου κα ςτθρίηεται ςε ζναν ορκοςτάτθ από ςιδθροςωλινα Φ70mm ο οποίοσ κα
καταλιγει ςτο πάνω μζροσ ςε μία βάςθ ςτιριξθσ για τον κάδο. Θ βάςθ κα καταςκευάηεται από δφο
ςιδερζνιεσ λάμεσ κυλινδρικοφ ςχιματοσ που ενϊνονται με δφο διαςταυροφμενεσ λάμεσ ςτον ςθμείο
ζνωςθσ με τον ορκοςτάτθ. Θ βάςθ κα καλφπτεται περιμετρικά από ξυλεία διατομισ 55Χ35mm. Ο κάδοσ
κα καταςκευάηεται από λαμαρίνα 1,5mm και ζχει διάμετρο Φ275mm και φψοσ 340mm. Στον πυκμζνα του
κα υπάρχουν οπζσ για τθ διαφυγι των υγρϊν που ειςζρχονται ςτον κάδο.
31. Ραγκάκι Ράρκου
Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ
Μικοσ
1750 mm
Ρλάτοσ
600 mm
Φψοσ
800 mm
Φψοσ κακίςματοσ
500 mm
Δφο (2) βάςεισ ςτιριξθσ,
Ρζντε (5) ξφλινεσ δοκοφσ.

Ρεριγραφι

Το παγκάκι κα ςτθρίηεται ςε δφο μεταλλικζσ βάςεισ από καμπφλο ςιδθροςωλινα Φ76mm περίπου
και μία κοιλοδοκό 60Χ25mm περίπου ςε ςχιμα Γ. Ράνω ςτθν κοιλοδοκό κα βιδϊνονται πζντε επικολλθτζσ
δοκοί 95Χ45mm, τρεισ για το κάκιςμα και δφο για τθν πλάτθ.
32. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςκυροδζματοσ
Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ κατθγορίασ ι ποιότθτοσ
C16/20 , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ
με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ ι αυτοκινοφμενθσ μπετονιζρασ και τθν ςυμπφκνωςθ
αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ. Επιςθμαίνεται ότι
απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. Επίςθσ απαγορεφεται θ
χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν
επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται: α. Θ προμικεια,
θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του ςκυροδζματοσ εφόςον
πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων
υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα
παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ
αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτο
εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ
ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των
προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι
διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ
ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των
αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του
ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου. β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν
ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ,
μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. γ. Θ δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και
επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ),
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του
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τελειϊματοσ. δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του
ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ
ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από
τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ. ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων
ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο)

Δ -Ραράδοςθ
Τα προμθκευόμενα είδθ κα παραδοκοφν πλιρωσ τοποκετθμζνα ςτισ παιδικζσ χαρζσ ςφµφωνα µε τισ
προδιαγραφζσ τθσ µελζτθσ και τισ υποδειξεισ τθσ υπθρεςίασ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παιδικϊν χαρϊν και τθσ εκδόςεωσ του Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ που κα
γίνει από Διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ Φορζα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ με ευκφνθ και δαπάνθ του
αναδόχου, βάςει τθσ ςειράσ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων ΕΝ1176 και τισ απαιτιςεισ τθσ Υ.Α. 27934/2014
(Β’ 2029) και τθσ Εγκυκλίου 44/78-2014 του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςυμπλθρωματικϊν και
τροποποιθτικϊν τθσ Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931), κα παραδοκεί για κάκε παιδικι χαρά ξεχωριςτόσ φάκελοσ
που κα περιζχει τα κάτωκι, χωρίσ καμία πρόςκετθ επιβάρυνςθ για το Διμο Ηθροφ :
Φάκελοσ υπθρεςίασ
Γενικόσ φάκελοσ :
Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, υγιεινι
και αςφάλειασ κατά OHSAS 18001, ι άλλο ιςοδφναμο, των προμθκευτϊν ι/και των καταςκευαςτϊν ι του
τυχόν υπεργολάβου ςχετικά με τθν εμπορία ι/και καταςκευι οργάνων παιδικισ χαράσ και εξοπλιςμοφ
πάρκων.
Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, υγιεινι
και αςφάλειασ κατά OHSAS 18001, ι άλλο ιςοδφναμο με πεδίο εφαρμογισ τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι
υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ παιδικισ χαράσ και εξοπλιςμοφ πάρκου του υπευκφνου που κα αναλάβει τθν
εγκατάςταςθ & τεχνικι υποςτιριξθ των προςφερόμενων εξοπλιςμϊν.
Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα ενεργειακισ διαχείριςθσ για το ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ ISO
50001:2011.
Για κάκε παιδικι χαρά
Σχζδιο γενικισ διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα , το οποίο ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
υπϋαρικμ. 28492/2009 απόφαςθσ του ΥΡ. ΕΣ. όπωσ αυτό τροποποιικθκετθσ υπϋαρικμ. 27934/2014
απόφαςθσ του ΥΡ.ΕΣ. Στο ςχζδιο κα πρζπει να κακορίηεται ςυγκεκριμζνα ο τοποκετθμενοσ εξοπλιςμόσ με
τουσ χϊρουσ πτϊςθσ του, θ περίφραξθ κλπ
Φωτογραφικι Τεκμθριωςθ
Βεβαίωςθ ελζγχου για κάκε όργανο
Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ εξοπλιςμοφ
Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ οργάνων παιδικισ χαράσ
Εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ παιδικισ χαράσ
Εγχειρίδιο κεμελίωςθσ οργάνων
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ ι Βεβαίωςθ Ελζγχου τθσ παιδικισ χαράσ από Διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ
Φορζα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ
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Χθμικόσ Μθχανικόσ, ΡΕ

Ακρίβθσ Κωνςταντίνοσ
Μθχανικόσ Ορυκτϊν Ρόρων

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ
Δ/νςθ: Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ
& Ρολεοδομίασ Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων
Ταχ. Δ/νςθ: Ρλατεία Γεννθματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΘΛ/FAX: 2683360618
Αρικ. Μελζτθσ: 42/2018

ENEΓΕΙΑ : «Ρρομικεια Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του
Διμου Ηθροφ»
Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ»

Αρ.

Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ

Α/Α

Δίδνο

Τετρακεςια μεταλλικθ
κοφνια
παίδων
Δικζςια μεταλλικι κοφνια παίδων
Δικζςια ξυλινθ κοφνια παίδων
Μυλοσ Ραιδων
Mεταλλικθ Τραμπαλα
Μεταλλικό ςφνκετο με δφο
6 τςουλικρεσ
1
2
3
4
5

Μνλ.
Mεηξ.

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ Δ
ΔΤΡΩ

ΠΟΟΣΗ
ΣA

ΜΔΡΙΚΌ ΤΝΟΛΟ Δ
ΔΤΡΩ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

1250,00
650,00
625,00
650,00
200,00

1
5
2
6
7

1250,00
3250,00
1250,00
3900,00
1400,00

ΤΕΜ

1500,00

3

4500,00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21
22
23
24
25
26
27

Συνκετο παιδων
Κινθτόσ ςτφλοσ
Μεταλλικθ Κινθτι Γεφυρα
Δικζςια μεταλλικι κοφνια νθπίων
Ξυλινθ Δικζςια κοφνια νθπιων
Ξφλινθ τραμπάλα νθπιων
Ελατιριο Σαλιγκάρι
Λαγουδακι Ελατθριο
Συνκετο νθπίων
Ρανελ δραςτθριοτθτων
Ξφλινθ τςουλικρα 2m
Τςουλικρα νθπίων
Ρρομθκεια
και
Τοποκετθςθ
Ελαςτικοφ δάπεδου απορρόφθςθσ
κροφςεων για κρίςιμο φψοσ
πτϊςεωσ τουλαχιςτον 1400mm
Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ
Φωτιςτικοφ και ιςτοφ ςχεδίου Α
ςυμπεριλαμβανόμενων
υλικϊν,
καλωδίων, αγωγϊν και λοιπϊν
υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία ι
ιςοδφναμο
Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ
Φωτιςτικοφ και ιςτοφ ςχεδίου Β
ςυμπεριλαμβανόμενων
υλικϊν,
καλωδίων, αγωγϊν και λοιπϊν
υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία ι
ιςοδφναμο
Ρινακίδα
Ρλθροφοριϊν
Ρρογραμματοσ
Ρεριφραξθ ξυλινθ
Ρορτα Ρεριφραξθσ ξυλινθ Διφυλλθ
Ρερίφραξθ Μεταλλικι
Ρερίφραξθ Μεταλλικι υψουσ 1,40
Ρόρτα
Ρεριφραξθσ
μεταλλικι
Δίφυλλθ

ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

4500,00
350,00
900,00
700,00
675,00
200,00
380,00
380,00
2500,00
300,00
650,00
650,00

1
7
1
7
2
8
8
5
1
12
2
1

4500,00
2450,00
900,00
4900,00
1350,00
1600,00
3040,00
1900,00
2500,00
3600,00
1300,00
650,00

42,00

1600

67200,00

ΤΕΜ

1200,00

20

24000,00

ΤΕΜ

1850,00

8

14800,00

ΤΕΜ
m
ΤΕΜ
m
m

250,00
36,00
100,00
38,00
40,00

10
200
4
140
20

2500,00
7200,00
400,00
5320,00
800,00

ΤΕΜ

100,00

4

400,00

10,00

5

50,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

2,00
80,00
200,00

1500
6
6

3000,00
480,00
1200,00

m3

84,00

10
ΜΕΛΚΟ
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΦΡΑ24
%
ΣΥΝΟΛ

840,00

m2

Ρρομικεια και εφαρμογι χρωματοσ
28 ςιδθρων κικλιδωματων
kg
29
30
31
32

Ρρομθκεια και τοποκετθςθς πιλαρ
φωτιςμου 2 αναχωρθςεων
Δοχείο απορριμάτων πάρκου
Ραγκάκι Ράρκου
Ρρομικεια
και
τοποκετθςθ
ςκυροδεματοσ
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172430,00
41383,20
213813,20

Ο
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Αρ.

ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ

ΑΘΟ 1ο : Αντικείμενο τθσ προμικειασ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ προμικεια και θ τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν και θ
αντικατάςταςθ των ακατάλλθλων υφιςτάμενων οργάνων και των περιφράξεων λόγω παλαιότθτασ με
καινοφρια, ςε παιδικζσ χαρζσ με γενικότερο ςτόχο τθ δθμιουργία 10 ςφγχρονων και αςφαλϊν παιδικϊν
χαρϊν που κα τθροφν τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και κα διακζτουν τθν απαραίτθτθ
πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο φορζα.
Θ προμικεια και τοποκζτθςθ όλων των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςε κζςεισ που κα
υποδείξει θ Υπθρεςία.
Θ προμικεια κα εκτελεςτεί ςτισ αντίςτοιχεσ παιδικζσ χαρζσ με ευκφνθ του αναδόχου, χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ πζραν των αναφερομζνων ςτον προχπολογιςμό τιμϊν και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
Εργοδότθσ κα ονομάηεται ο Διμοσ Ηθροφ. Ανάδοχοσ δε ο αναδειχκείσ μειοδότθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ
παραπάνω προμικειασ.
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ΑΘΟ 2ο Εγκφκλιοι Ρροδιαγραφζσ α) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ. β) Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
γ) Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. δ) Θ Τεχνικι Ζκκεςθ. ε) Θ Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ ςτ) Θ προςφοράσ του αναδόχου. η) Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ.
ΑΘΟ 3ο Ρροςφορζσ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ . Ρροςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο των ειδϊν που
αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ προμικειασ. Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ
οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται χωρίσ επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ.
ΑΘΟ 4ο Τρόποσ εκτζλεςθσ Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Διεκνι Θλεκτρονικό
Ανοικτό Διαγωνιςμό ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και θ εκτζλεςθ προμικειασ κα γίνει με βάςθ
τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ που κα εγκρίνει θ Οικονομικι Επιτροπι, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
ΑΘΟ 5ο Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ
Σφμφωνα με το ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται, μετά από
γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
ΑΘΟ 6ο Σφμβαςθ
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το
Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.
Άρκρο 7ο Ροιότθτα υλικϊν - Χρόνοσ εγγφθςθσ
Τα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ
προμικειασ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία και τον χρόνο διατιρθςθσ του προϊόντοσ για
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν, το οποίο αρχίηει από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ, που δεν κα οφείλεται ςε κακοφσ χειριςμοφσ ι κακι μεταχείριςθ των
εξοπλιςμϊν και βανδαλιςμό, με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα
λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 8ο Συςκευαςία- Μεταφορά-Τοποκζτθςθ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά,
φορτοεκφόρτωςθ, τοποκζτθςθ και λειτουργία των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ
βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του κατά τθν
τοποκζτθςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να
παραδϊςει τα είδθ ςυνοδευόμενα με όςα προβλζπονται και απαιτοφνται από τθν παροφςα, ςφμφωνα με
τα ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν προςφορά. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Υπθρεςία
που εκτελεί τθν προμικεια και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του ΔΘΜΟΥ ςχετικά με τθν θμερομθνία που
προτίκεται να προςκομίςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Επίςθσ, ο
ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να προςαρμοςτεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου θ
εγκατάςταςθ των εξοπλιςμϊν παιδικισ χαράσ και των ανακρουςτικϊν επιφανειϊν να είναι ςφμφωνθ με
τα οριηόμενα ςτθν ςειρά των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων ΕΝ1176 και τισ απαιτιςεισ τθσ Υ.Α. 27934/2014 (Β’
2029) και ςτθν Εγκφκλιο 44/7-8-2014 του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςυμπλθρωματικϊν και τροποποιθτικϊν
τθσ Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
Άρκρο 9ο Ευκφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον προμθκευτι
Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ που προκαλείται
κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ του Διμου, βαρφνεται
αποκλειςτικά ο προμθκευτισ. Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα υλικά και τα
μθχανιματα για τθν εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο
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εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των παραπάνω ειδϊν
βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι. Επίςθσ τον ανάδοχο κα βαρφνει θ ευκφνθ τιρθςθσ των μζτρων
αςφαλείασ των χϊρων ςτουσ οποίουσ κα γίνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των ειδϊν, με κλείςιμο του
χϊρου με προςτατευτικά κιγκλιδϊματα , φφλαξθ κλπ, ι οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζτρο αςφαλείασ.
ΑΘΟ 10ο : Ραραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν
Θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι παρουςία του αναδόχου,
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί
απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν
τζλεια απόρριψθ ι τθ μερικι αυτισ ι τθν αποκατάςταςθ των όποιων ανωμαλιϊν. Θ παράδοςθ των ειδϊν
κα γίνει με τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των οργάνων και ςτα ακριβι ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τθν
τεχνικι υπθρεςία του Διμου Ηθροφ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ από αναγνωριςμζνο φορζα.
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ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
Άρκρο 1ο Αντικείμενο τθσ ςυγγραφισ
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΘΟ 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν4412/2016.
Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 28492/11.05.2009 "Κακοριςμόσ των προχποκζςεων και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και τθ λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν των Διμων και των Κοινοτιτων,
τα όργανα και θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ και ελζγχου τουσ, τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ αυτϊν, κακϊσ και
κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια” (ΦΕΚ 931Β718 -5- 2009), ), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν
υπ'αρίκμ. 27934/2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ και πιςτοποίθςθσ EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, για τα παιχνίδια
Ραιδικϊν Χαρϊν κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό πρότυπο που αφορά ςτον εξοπλιςμό και βρίςκεται ςε ιςχφ.
Άρκρο 3ο Εγγυιςεισ υλικϊν
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι
λειτουργία και τον χρόνο διατιρθςθσ του προϊόντοσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12)
μθνϊν, το οποίο αρχίηει από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
Άρκρο 4ο Ευκφνεσ- Υποχρεϊςεισ αναδόχου
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ που δεν κα οφείλεται ςε κακοφσ χειριςμοφσ ι κακι μεταχείριςθ των
εξοπλιςμϊν και βανδαλιςμό, με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα
λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 215 παρ.2 Ν.4412/16) Επίςθσ τον ανάδοχο κα βαρφνει θ ευκφνθ
τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ των χϊρων ςτουσ οποίουσ κα γίνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των
ειδϊν, με κλείςιμο του χϊρου με προςτατευτικά κιγκλιδϊματα , φφλαξθ κλπ, ι οποιοδιποτε άλλο
πρόςφορο μζτρο αςφαλείασ.
Άρκρο 5ο Ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςυμβάςεωσ και διάρκεια ιςχφοσ
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
είναι (4) τεςςερισ μινεσ.
Άρκρο 6ο Στακερότθτα τιμϊν
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Ρεριεχόμενο των Τιμϊν του
Τιμολογίου Οι τιμζσ τιμολογίου αναφζρονται ςτθν προμικεια και ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται άλλθσ
πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα ανωτζρω ςε όλεσ τισ τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :
Α) Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο που θ υπθρεςία ορίηει, οι
δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρα αυτϊν. Β) Οι τυχόν δαπάνεσ κάκε είδουσ αςφάλιςθσ των
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υλικϊν και αποηθμίωςθσ για τθν μεταφορά ι αποκικευςθ τθσ προμικειασ. Γ) Ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να προβεί με δικά του ζξοδα και χωρίσ επιβάρυνςθ του Διμου ςτθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ
ελζγχου ι του πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ εκάςτθσ παιδικισ χαράσ βάςει τθσ ςειράσ των Ευρωπαϊκϊν
Ρροτφπων ΕΝ1176 και τισ απαιτιςεισ τθσ Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και τθσ Εγκυκλίου 44/7-8-2014 του
Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςυμπλθρωματικϊν και τροποποιθτικϊν τθσ Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Δ) Κάκε
γενικά δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ, για τθν οποία θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου μετά τθν ςυμμετοχι του αναδόχου ςτο
διαγωνιςμό, δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ που να αφορά τισ ποςότθτεσ
μεταφοράσ των υλικϊν που ειςζρχονται.
Άρκρο 7ο Τρόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια υλικϊν και θ εγκατάςταςθ τουσ κα μπορεί να γίνεται και
τμθματικά με μζγιςτο το οριηόμενο διάςτθμα των τεςςαρων(4) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν τελικι τουσ κζςθ ςτα ςθμεία που κα
υποδεικνφονται από το τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου και ςε πλιρθ λειτουργία το ανϊτερο εντόσ
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ παραγγελίασ που κα αποςταλεί ςτον ανάδοχο από τθν
Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν . Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μζςα προκειμζνου για τθν
παράδοςθ των ειδϊν χωρίσ να δικαιοφται καμιάσ από το λόγο αυτό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Θ υπθρεςία
δφναται ςε κάκε ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν άμεςθ παράδοςθ τθσ προμικειασ
Άρκρο 8ο Τεχνικι Ρροςφορά
Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα πρζπει να δίδονται υποχρεωτικά με ποινι αποκλειςμοφ όλα
τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ
Άρκρο 9ο Μελζτθ Συνκθκϊν τθσ Ρρομικειασ – Βεβαίωςθ Συμμόρφωςθσ
Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου είναι ότι είχε και ζλαβε αυτόσ υπόψθ του κατά τθν
ςφνταξθ αυτισ τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ιτοι τον τόπο
παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν, τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθ διάκεςθ,
διαχείριςθ και εναπόκεςθ των υλικϊν, τθν κατάςταςθ των δρόμων, τθν ευχζρεια εξεφρεςθσ εργατικϊν
χειρϊν, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, και οποιεςδιποτε άλλεσ τοπικζσ ειδικζσ και γενικζσ ςυνκικεσ, τα όποια
ηθτιματα προκφψουν τα οποία με οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν το κόςτοσ τθσ
προμικειασ και ότι θ προμικεια κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, με τθν οποία υποχρεοφται να
ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ.

Φιλιππιάδα 10– 7- 2018

Θ Συντάξαςα

Μάςτορα Ευςτακία
Χθμικόσ Μθχανικόσ, ΡΕ

Θεωρικθκε
Ο Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικϊν ζργων

Ακρίβθσ Κωνςταντίνοσ
Μθχανικόσ Ορυκτϊν Ρόρων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΣΔΤΓ

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 6102
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΡΛΑΤΕΛΑ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑ, 48200,ΦΛΛΛΡΡΛΑΔΑ
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΜΑΣΤΟΑ ΕΥΣΤΑΚΛΑ/ΜΛΣΘΛΘΣ ΓΕΩΓΛΟΣ
- Τθλζφωνο:2683360618/2683360614
- Θλ. ταχυδρομείο: info@dimoszirou.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): https://dimoszirou.gr/
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): Ρρομικεια - Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του Διμου
Ηθροφ
37535200-9
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 6102
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : προμικειεσ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτθxii·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·


νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·



παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
xviii
Εάν ναι, αναφζρετε :
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«αςηοκάθαπζη»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxxi:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-[] Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+

Σελίδα 73

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Έσει

ζςνάτει

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
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απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
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*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
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xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
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xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ
Δ/νςθ: Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρεριβάλλοντοσ
& Ρολεοδομίασ Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων
Ταχ. Δ/νςθ: Ρλατεία Γεννθματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΘΛ/FAX: 2683360618
Αρικ. Μελζτθσ: 42/2018

ENEΓΕΙΑ : «Ρρομικεια Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του
Διμου Ηθροφ»
Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ»

Αρ.

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Δίδνο

Τετρακεςια μεταλλικθ
κοφνια
παίδων
Δικζςια μεταλλικι κοφνια παίδων
Δικζςια ξυλινθ κοφνια παίδων
Μυλοσ Ραιδων
Mεταλλικθ Τραμπαλα
Μεταλλικό ςφνκετο με δφο
τςουλικρεσ
Συνκετο παιδων
Κινθτόσ ςτφλοσ
Μεταλλικθ Κινθτι Γεφυρα
Δικζςια μεταλλικι κοφνια νθπίων
Ξυλινθ Δικζςια κοφνια νθπιων
Ξφλινθ τραμπάλα νθπιων
Ελατιριο Σαλιγκάρι
Λαγουδακι Ελατθριο
Συνκετο νθπίων

Μνλ.
Mεηξ.

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ Δ
ΔΤΡΩ

ΠΟΟΣΗ
ΣA

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

1
5
2
6
7

ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM

3
1
7
1
7
2
8
8
5
1
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ΜΔΡΙΚΌ ΤΝΟΛΟ Δ
ΔΤΡΩ

16 Ρανελ δραςτθριοτθτων
17 Ξφλινθ τςουλικρα 2m
18 Τςουλικρα νθπίων
Ρρομθκεια
και
Τοποκετθςθ
Ελαςτικοφ δάπεδου απορρόφθςθσ
κροφςεων για κρίςιμο φψοσ
19 πτϊςεωσ τουλαχιςτον 1400mm
Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ
Φωτιςτικοφ και ιςτοφ ςχεδίου Α
ςυμπεριλαμβανόμενων
υλικϊν,
καλωδίων, αγωγϊν και λοιπϊν
υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία ι
20 ιςοδφναμο
Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ
Φωτιςτικοφ και ιςτοφ ςχεδίου Β
ςυμπεριλαμβανόμενων
υλικϊν,
καλωδίων, αγωγϊν και λοιπϊν
υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία ι
21 ιςοδφναμο
Ρινακίδα
Ρλθροφοριϊν
22 Ρρογραμματοσ
23 Ρεριφραξθ ξυλινθ
24 Ρορτα Ρεριφραξθσ ξυλινθ Διφυλλθ
25 Ρερίφραξθ Μεταλλικι
26 Ρερίφραξθ Μεταλλικι υψουσ 1,40
Ρόρτα
Ρεριφραξθσ
μεταλλικι
27 Δίφυλλθ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

m2

1600

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

8

ΤΕΜ
m
ΤΕΜ
m
m

10
200
4
140
20

ΤΕΜ

4

Ρρομικεια και εφαρμογι χρωματοσ
28 ςιδθρων κικλιδωματων
kg
Ρρομθκεια και τοποκετθςθς πιλαρ
29 φωτιςμου 2 αναχωρθςεων
30 Δοχείο απορριμάτων πάρκου
31 Ραγκάκι Ράρκου
Ρρομικεια
και
τοποκετθςθ
32 ςκυροδεματοσ

12
2
1

5

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
m3

1500
6
6
10
ΜΕΛΚΟ
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΦΡΑ24
%
ΣΥΝΟΛ
Ο

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
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