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NUTS III EL 623  

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.  25821/6.5.2018  (ΑΔΑ: ΩΜΕΒ465ΧΘ7) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Κεφαλλονιάς στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» (α.Π. 7244/13.3.2018) κατόπιν της ΥΑ 
4748/20.02.2018 (ΦΕΚ 612/20.02.2018 τεύχος Β΄). Για την ένταξη του Δήμου Κεφαλλονιάς στο 
πρόγραμμα ελήφθη η 125 /2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή 
αίτησης στην σχετική Πρόσκληση του ΥΠΕΣ και έως του ποσού των 212.000 ευρώ. Στην σχετική 
απόφαση καταγράφεται και ο προγραμματισμός (χρονοδιάγραμμα) υλοποίηση των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων του Δήμου σε 21 συνολικά παιδικές χαρές ανά την επικράτεια. Η 
υλοποίηση θα εκτείνεται χρονικά στα έτη 2018 και 2019 με προτεραιότητα στις παρεμβάσεις 
των παιδικών χαρών ΔΕ Ελειού Πρόννων, ΔΕ Σάμης και ΔΕ Ερίσου έως το τέλος του 2018.  

Σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος από την χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ  

 

 
επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε: 

 προμήθεια/τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας (αφορά σε όργανα της παιδικής χαράς) 





 

 

2

 προμήθεια/τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας 

 κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς 
φωτισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 Ειδική πινακίδα δημοσιότητας χρηματοδότησης 

Μη επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε: 

 Περίφραξη των παιδικών χαρών 

 Εκπόνηση μελέτων 

 Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα 

 Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, κ.α.) 

 Πληροφοριακή Πινακίδα χρήσης της παιδικής χαράς 

 
Προκειμένου με την χρηματοδότηση και τους απαιτούμενους συμπληρωματικούς ιδίους 
πόρους να ανακατασκευαστούν όσο το δυνατόν περισσότερες προϋφιστάμενες παιδικές χαρές, 
ο Δήμος θα πραγματοποιήσει τις εργασίες τοποθέτησης τόσο των οργάνων όσο και του 
δαπέδου και τις περίφραξης με δικά του στελέχη και συγκεκριμένα με το ειδικό συνεργείο 
παιδικών χαρών το οποίο έως σήμερα έχει επιτυχώς εγκαταστήσει 12 παιδικές χαρές σε 
κεντρικά σημεία του νησιού τα οποία έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν με Σήμα 
Καταλληλότητας από το ΥΠΕΣ, ενώ παράλληλα το συνεργείο επιθεωρεί, συντηρεί και 
επισκευάζει σε τακτική βάση τις πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Συνεπώς όλοι οι πόροι της 
χρηματοδότησης θα διοχετευθούν σε προμήθειες των επιλέξιμων ειδών χωρίς δαπάνες 
τοποθέτησης (εργασιών). Οι δε απαιτούμενες εκθέσεις και τα σχεδιαγράμματα που 
απαιτούνται για την τήρηση κάθε φακέλου αιδικής χαράς, καταρτίζονται από Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού του Δήμου και από τον Αν. Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
Κατά τα ανωτέρω η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις ενέργειες προμήθειας 

οργάνων, δαπέδων ασφαλείας, περίφραξης και κάθε λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται ώστε 
να ανακατασκευαστούν δύο (2) προϋφιστάμενες παιδικές χαρές της Δημοτικής ενότητας Σάμης 
με πόρους από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και 
συμπληρωματικού ιδίους πόρους του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

Πρόκειται για τις παιδικές χαρές στον ΚΧ Καραβόμυλου και στην πλατεία Πυργίου-
Χαράκτι. 

  
Βασική αρχή της εγκατάστασης των παιδικών χαρών του Δήμου πέραν των προϋποθέσεων 
ασφαλείας είναι η δημιουργία ευχάριστων και φωτεινών χώρων ψυχαγωγίας των παιδιών με 
κορμό την ισορροπία χρωμάτων. Τα χρώματα είναι από τα πιο δυνατά σημεία της μη λεκτικής 
επικοινωνίας, καθώς μπορούν να μεταφέρουν έννοιες, μηνύματα και κυρίως να αλλάξουν την 
ψυχολογία τους. 
Όσον αφορά στα παιδιά, η έκθεση σε θερμά χρώματα ενεργοποιεί τη διάθεση για αθλητική 
δραστηριότητα, διεγείρει το μυαλό και το σώμα και τα τροφοδοτεί με ζωηρή διάθεση, ενώ η 
έκθεση σε ψυχρά χρώματα βοηθά στην ηρεμία και τη νηφαλιότητα Στα επικαλούμενα ζεστά 
χρώματα ανήκουν το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο και στα ψυχρά 
χρώματα, περιλαμβάνονται το μπλε, το μοβ και το πράσινο.1  

                                                             
1 Marcel R. Zentner, (November 2001), “Preferences for colours and colour--emotion combinations in early childhood”. 
available at https://doi.org/10.1111/1467-7687.00180 
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Για την  προμήθεια από το Δήμο, λαμβάνεται υπόψιν ότι υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση όμοιας ή ομοειδούς δαπάνης για την έδρα του Δήμου  στον προϋπολογισμό του έτους 
2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.  
 
Η απαιτούμενη πίστωση των 46.028,80 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών 
για τη ΔΕ Σάμης  αφορά στους ακόλουθους Κωδικούς Εξόδων: 

 
 
ΚΑ - 61.7135.02 με τίτλο " Προμήθεια  και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών Σάμης " με 
εγγεγραμμένο ποσό 36.000,00 και πηγή εσόδων από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Από τον συγκεκριμένο ΚΑΕ για τον Προϋπολογισμό της παρούσας Μελέτης 
αντλείται το ποσό των 33.740,40 ευρώ.  

 

 
ΚΑ- 35.7135.09 με τίτλο " Προμήθεια  και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών Σάμης " με 
ποσό εγγεγραμμένο ποσό 13.000,00 και πηγή εσόδων τους αντισταθμιστικούς πόρους από 
ΑΠΕ γενικής χρήσης ανά την επικράτεια και θεωρούνται ιδίοι πόροι. Από τον συγκεκριμένο ΚΑΕ 
για τον Προϋπολογισμό της παρούσας Μελέτης αντλείται το ποσό των 12.288,40 ευρώ   

 
Ως πηγή εσόδων της απαιτούμενης πίστωσης λαμβάνονται: 
Ο ΚΑ 1322.40 με τίτλο " Επιχορήγηση για την ανακατασκευή παιδικών χαρών από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"  
Ο ΚΑ 5112 με τίτλο "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις 
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες" από πόρους ΑΠΕ 
 

Το ύψος του ΚΑΕ μαζί με τον γενικό ΚΑΕ όμοιας-ομοειδούς δαπάνης της έδρας του 
Δήμου εμπίπτει στα χρηματικά όρια του Συνοπτικού  Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 117 το Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 βλ. 
231/2017 Πράξη του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όμοιες,  
269/2017, 311/2017, 312/2017 και 313/2017). 

 
Ο εξοπλισμός που προϋφίστατο στις παιδικές χαρές έχει αφαιρεθεί καθώς δεν πληρούσε τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον στους 
χώρο και προκειμένου να μπορεί να πιστοποιηθεί η ανακατασκευή απαιτείται η επένδυση των 
ζωνών ασφαλείας των οργάνων με δάπεδο ασφαλείας και η οριοθέτηση της περιοχής με ειδική 
περίφραξη. 
 
Τα όργανα ωστόσο που μπορούν τοποθετούνται στις παιδικές χαρές  πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα ως προς τα πρότυπα ασφαλείας του ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ΕΝ1177 καθώς και να 
εδράζονται σε επιφάνεια κατάλληλα διαμορφωμένη ως ζώνη ασφαλείας του εκάστοτε 
οργάνου. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση των οργάνων  αφενός γίνεται βάσει των προϋποθέσεων που 
ισχύουν από τα πρότυπα ασφαλείας και αφετέρου έχοντας  στόχο την βέλτιστη σωματική και 
πνευματική ανάπτυξη των εν δυνάμει χρηστών νηπίων και παίδων έως 14 ετών.   
 

                                                                                                                                                                                     
C.Boyatzis, R. Varghese: «Children's Emotional Associations with Colors», The Journal of Genetic Psychology 
155(1):77-85 · April 1994 
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Οι οριοθετημένες περιοχές που θα περιφραγούν έχουν συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 432,5 τ.μ.  
(Καραβόμυλος 320 τ.μ., Πυργί-Χαράκτι  112,5 τ.μ.) με πόρτα εισόδου και για λόγους 
βελτιστοποίησης της ασφάλειας των παιδιών που θα χρησιμοποιούν την παιδική χαρά, θα 
επενδυθούν ολόκληρες  με πιστοποιημένο δάπεδο ασφαλείας. Για την προμήθεια του δαπέδου 
απαιτούνται συνολικά πλακίδια μεγαλύτερης επιφάνειας καθώς η επένδυση των ζωνών 
ασφαλείας συνεπάγεται την κοπή πολλών πλακιδίων για την προσαρμογή τους στα όργανα. 
 
Ειδικότερα για την διαμόρφωση του χώρου προτείνεται η τοποθέτηση των ακόλουθων 
οργάνων και του συνακόλουθου εξοπλισμού με διακριτή πηγή χρηματοδότησης για το καθένα: 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξοπλισμού Ποσότητα Πηγή 

Χρηματοδότησης 
1 Τραμπάλα Παίδων – Ξύλινη Διθέσια 2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
2 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
3 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων) 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
4 Κούνια μεταλλική 2 θέσεων (παίδων) 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
5 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, 

σκάλα, πατάρια) 
1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  

1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) 

1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

8 Ελατήριο τραμπάλα νηπίων 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
9 Αίθριο –Σπιτάκι Επιτραπέζιων 

παιχνιδιών(νηπίων-παίδων) 
1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

10 Παιχνίδι Λογικής 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
11 Πολυθεσικός πάγκος ομαδικών παιχνιδιών με 

σκίαστρα 
1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

12 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm 
Καουτσούκ (τ.μ.) 

460 Ιδίοι Πόροι 

13 Κόλλα δαπέδου (kg) 200 Ιδίοι Πόροι 
14 Ξύλινη Περίφραξη - πολύχρωμη 135 Ιδίοι Πόροι 
15 Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωματιστή 3 Ιδίοι Πόροι 
16 Κάδοι απορριμμάτων 6 Ιδίοι Πόροι 
17 Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών 5 Ιδίοι Πόροι 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
α/α Περιγραφή Εξοπλισμού-υλικών Ποσότητα Πηγή 

Χρηματοδότησης 
18 Φωτιστικά σώματα με τα απαιτούμενα υλικά  5 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
19 Προβολείς LED 30W με τα απαιτούμενα υλικά 2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ 
α/α Περιγραφή Εξοπλισμού Ποσότητα Πηγή 

Χρηματοδότησης 
20 Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης 

Παιδικής χαράς – ανακλαστική 
2 Ιδίοι Πόροι 

21 Πληροφοριακή πινακίδα δημοσιότητας 2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
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χρηματοδότησης παιδικής χαράς από Πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ 

 
 
 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν ανά Ομάδα ειδών, θα εξεταστούν από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών συμμετοχής και πιστοποιητικών επί ποινή αποκλεισμού. 

 
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α 
 
B1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Η προμήθεια αφορά ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Παιδικών χαρών θα παραδοθεί από τον 

ανάδοχο στον τόπο της παιδικής χαράς στην κεντρική πλατεία Διλινάτων ΔΕ Αργοστολίου. Τα 
είδη θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα τοποθετηθούν από το 
ειδικό συνεργείο παιδικών χαρών του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

 
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των 

προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από 
υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία 
προορίζεται. Ο εξοπλισμός και κάθε είδος που αποτελείται από μέρη – τμήματα πρέπει να 
παραδοθεία συναρμολογημένος. 
 
Για όλα τα όργανα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω : 
 

i)  Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση 
Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 
Ειδικότερα: 

Πιστοποιημένος εξοπλισμός- Κατασκευή εξοπλισμού 
α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 
β) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου 
και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 
 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση με άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 
αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα 
αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία 
πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 
της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας 
πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας 
περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. 
 

ii) Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους 
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής 

χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της Y.A. 28492/11-05-2009 
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε με την 27934/2014Υ.Α(ΦΕΚ 2029/25 -7- 2014)). 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές που 
θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για 
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καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα 
ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της 
σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις 
προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να 
προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι εντός του φακέλου τεχνικής 
προσφοράς κάθε συμμετέχοντος, όπως ορίζεται από την διακήρυξη. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να 
συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης Y.A. 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση 
επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 
Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του 
εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή 
του εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε 
οργάνου. 

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

ισοδύναμού του. 
δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ ανάδοχο 

προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 
ε) ηλικιακή ομάδα χρηστών 

 
iii) Απαιτήσεις υλικών των υπό προμήθεια ειδών 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία θα χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα 
φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά: 

-Υγρασία (8-10%). 
-Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα τεμαχίζεται 
κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του 
ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν θα συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή 
σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

-Συγκόλληση ξύλου. 
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας : DIN EN 204 - D4 
β. Αντοχή σε υγρασία : DIN 68 705 AW 
γ. Αντοχή σε θερμότητα : WATT ‘91 > 7 N/mm2 

Όλα τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι εμποτισμένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα 
με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο 
ανάδοχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν 
χαρακτηριστικά ποιότητας, ανάλογα με αυτά, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα πρότυπα, 
όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. 
Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες θα 
είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

HPL (High Pressure Laminate) 
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές 
συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, 
συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια 
συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και 
αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια 
εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, με 
αποτέλεσμα το graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην απαιτείται βαφή της 
επιφάνειας.  
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 
μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα 
παραπάνω θα χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το 
πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν 
σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 

- GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυμένος πολυεστέρας 
Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου. Υλικό ιδιαίτερα υψηλής 
αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Ένα ιδιαίτερα 
ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2), γεγονός που 
το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και 
ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις 
χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου. 
Μικρουλικά, σύνδεσμοι και λοιπά πλαστικά μέρη θα κατασκευάζονται από υλικά υψηλής 
αντοχής σε ακτινοβολία και υψηλές θερμοκρασίες που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης 
όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα 
φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

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

α μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 
εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 
ψευδάργυρο), όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 
παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να 
αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 
μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά 
κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων 
μερών, θα γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα φέρουν βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 
για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 
 

iv) ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ -  
Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και 
το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν και τα υλικά κατασκευής. 
Οι διαστάσεις των παιχνιδιών μελέτης είναι ενδεικτικές. Γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις της 
τάξεως του -10%  στις γενικές και επιμέρους διαστάσεις ήτοι αποκλίσεις προς τα κάτω και όxι 
καθ’υπέρβαση εξαιτίας του προγραμματισμένου χώρου υποδοχής των οργάνων που είναι 
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περιορισμένος και οποιαδήποτε υπέρβαση θα συνεπαγόταν και επέκταση του απαιτούμενου 
χώρου ασφαλείας και συνεπώς επέκταση της προβλεπόμενης επιφάνειας της παιδικής 
χαράς.  Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό -10% 
και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οριζόμενα στη μελέτη, καθώς ενδέχεται να μη 
καλύπτεται από τη απορροφητικότητα των δαπέδαων που έχουν υπολογισθεί για τον χώρο. 

Κατά συνέπεια, αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα 
γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους οι προσφορές θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 

v) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επί ποινή αποκλεισμού 
 

 Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα συνεχίζει να παράγει όλα 
τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του παιδότοπου 
στην διάρκεια του χρόνου της εγγύησης.  

 Όλα τα όργανα θα φέρουν σε εμφανές σημείο ενημερωτική πινακίδα στην οποία θα 
αναγράφεται σαφώς ο κωδικός του οργάνου, η πιστοποίησή του και η προτεινόμενη 
από τον κατασκευαστή συνιστώμενη ηλικία του χρήστη.  

 Όλα τα όργανα θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο με αναλυτικά σχέδια συναρμολόγησής 
του (με αναγραφή κωδικών τουλάχιστον στα βασικά του τμήματα) και δελτίο 
ενδεδειγμένης συντήρησης από τον κατασκευαστή.  

 Όλα τα όργανα και ο εξοπλισμός που περιγράφεται (πλην της κόλλας) θα πρέπει 
συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος. 

 Τα όργανα θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εγγυήσεις που εκδίδονται από τον 
κατασκευαστή του οργάνου για επιμέρους στοιχεία του οργάνου ανάλογα με το υλικό 
του.  

 
 
 
B2.  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙKΑ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του χώρου, το φυσικό της έδαφος, την πληρότητα των 
οργάνων ώστε να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες, (όπως π.χ. 
αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, 
μπουσούλισμα, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και 
κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία), τις αποστάσεις 
ασφαλείας μεταξύ των οργάνων, καθώς και τις τιμές της αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού 
δεδομένης της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας του Δήμου, προτείνεται η προμήθεια 
και τοποθέτηση των οργάνων που απαριθμώνται στον Πίνακα της ενότητας Α τα οποία πρέπει 
να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
1. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΘΕΣΙΑ 
 
Η Τραμπάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένη για χρήση από παιδιά ηλικίας 2 έως και 12 ετών.  
 
Ενδεικτικές Διαστάσεις - Απαιτούμενος χώρος: 
• Διαστάσεις οργάνου (Μ/ΠΛ/ΥΨ):  250x40x120εκ. 
• Απαιτούμενη περιμετρική ζώνη ασφαλείας οργάνου (Μ/ΠΛ):  460x240κ. 

 
H τραμπάλα αυτή έχει μέγιστο ύψoς περίπου 120cmm, πλάτoς περίπου 40scm, μήκoς περίπου 
250cm. Απαιτεί ελεύθερη επιφάνεια πτώσης περίπου 11 m2 (EN Impact Area – Safety Zone). 

Το μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης από το όργανο είναι περίπου 1000mm.  
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Το προϊόν πρέπει να είναι Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας:  ΕΝ1176-1, 
ΕΝ1176-6 
 
Αποτελείται από ένα κατακόρυφο μεταλλικό άξονα από δύο παράλληλες μπάρες, θεμελιωμένο 
στο έδαφος, επί του οποίου υπάρχει μια ειδική μεταλλική άρθρωση, όπου ισορροπεί οριζόντια 
μεταλλική δοκός  μήκους 2500mm. Η μεταλλική κυλινδρική δοκός είναι κατασκευασμένη από 
διπλό σιδηροσωλήνα Διαμέτρου τουλάχιστον  60χιλ. πάχους 2χιλ. ή μονό σιδηροσωλήνα 
διπλάσιας διαμέτρου. Στα δύο άκρα της τραμπάλας είναι τοποθετημένα τα καθίσματα και επί 
της κυλινδρική δοκού συνδέεται πρόσθετη κυλινδρική δοκός σε σχήμα ημικύκλιου όπου 
στηρίζονται δύο εργονομικά σχεδιασμένες  μεταλλικές χειρολαβές. Οι χειρολαβές είναι 
κυλινδρικές  (Βαμμένες) με λαστιχένιο προστατευτικό καπάκι στις άκρες.  
 

Στο κάτω μέρος των καθισμάτων και του μεταλλικού άξονα, υπάρχει ημικύκλιο προστατευτικό 
λάστιχο για την απορρόφηση των κραδασμών, αποτρέποντας και την επαφή του άξονα και των 
καθισμάτων με το έδαφος.  Τα καθίσματα είναι από ανθεκτικό πλαστικό ή καουτσούκ 
πιστοποιημένα.  

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πιστοποιητικά ασφαλείας.  Η κίνηση της 
άρθρωσης, κατασκευαστικά, έχει περιοριστεί έτσι ώστε το όργανο να μην αγγίζει το έδαφος, 
ενώ ο ειδικός μηχανισμός που περιλαμβάνει προσφέρει ελεγχόμενη αιώρηση και ταλάντωση 
για παιδιά διαφόρων ηλικιών αναλόγως του σωματικού βάρους του αναβάτη. Η κατασκευή της 
άρθρωσης δεν απαιτεί συντήρηση, καθαρισμό και λίπανση.  

Το προϊόν έχει 2 έως 3 χρωματισμούς στα μέρη του για να προσφέρει μια χαρούμενη εικόνα 
για τα παιδιά. 

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.  
 
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται να είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο. 
Τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. 
 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα μεταλλικά  να είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  
Οι ενδεικτικές διαστάσεις του καθίσματος σε σχήμα τραπεζίου είναι: Μήκος 42 cm, Πλάτος 
μικρής βάσης 14 cm, πλάτος μεγάλης βάσης 16 cm, πάχος 4-6,5 cm. 
 
 
Η ενδεικτική εικόνα του προϊόντος είναι η ακόλουθη: 
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2. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΕΩΝ (1 ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ) 
 
Η κούνια είναι πολύ αγαπητό όργανο και δημιουργεί στα παιδιά την αίσθηση της αιώρησης και 
της ελευθερίας.  Η Κούνια θα χρησιμοποιείται από νήπια από 1 έως 3 ετών και από παιδιά 3-12 
ετών καθώς θα διαθέτει δύο διαφορετικά καθίσματα (ένα νηπίων και ένα παίδων). Για την 
ασφάλεια των χρηστών και την καλύτερη αισθητική του οργάνου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

Το όργανο θα αποτελείται από τα εξής μέρη :  
 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,  
 Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα,  που θα σχηματίζουν μαζί με την δοκό 

σχήμα «Λ» 
 Ένα (1) κάθισμα Νηπίων με αλυσίδες με πιστοποίηση 
 Ένα (1) κάθισμα παίδων με αλυσίδες με πιστοποίηση 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο κυλινδρικό σιδηροσωλήνα 
Διαμέτρου τουλάχιστον 76χιλ. πάχους 2χιλ.  Η οριζόνται δοκός προτείνεται να είναι ελαφρώς 
καμπυλωμένη για αισθητικούς λόγους. 
Η οριζόντια δοκός στηρίζεται σε δύο κυλινδρικά μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα 
Διαμέτρου 60χιλ. πάχους 2χιλ.  
Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα 
κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Το υλικό της  βάσης του καθίσματος να είναι πλαστικό από ανθεκτικό υλικό. Το κάθισμα  
(καλαθάκι) να καλύπτεται από λάστιχο για προστασία και έχει εσωτερικό σκελετό από 
αλουμίνιο.  
Οι αλυσίδες να είναι γαλβανισμένες, πάχους  5χιλ & μήκους περί τα 1.65μ., ώστε κάθισμα σε 
κάθετη θέση (ακίνητο) απέχει από το έδαφος 50 εκ. 
Οι αλυσίδες να ενώνονται με το κάθισμα με ασφαλή  γάντζο για την σταθεροποίηση τους. Κάθε 
αλυσίδα (4 στο σύνολο) έχουν από δύο απολήξεις η κάθε μία ώστε να συγκρατούν το κάθισμα 
σε δύο σημεία (σχήμα Λ). 
Οι αλυσίδες έχουν μήκος περίπου 1600mm με ειδική πλαστική επένδυση στις απολήξεις για 
μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Το καθισματάκι νηπίων προσφέρει μεγάλη ασφάλεια από 
πτώση, γιατί φθάνει ως το στέρνο του νηπίου και προορίζεται για χρήση από τις νηπιακές 
ηλικίες (1-3 ετών). 

Το υλικό της  βάσης του καθίσματος  παίδων να είναι πλαστικό από ανθεκτικό υλικό ή 
καουτσούκ με εσωτερική βάση από μέταλλο. 
Τα καθίσματα θα είναι ελαφριά και θα παρέχουν χαμηλά επίπεδα επιτάχυνσης και 
επιφανειακής πίεσης κατά τα πρότυπα ασφαλείας.   
 
Το όργανα να είναι πιστοποιημένα κατά  EN1176-1,  EN1176-2 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος νηπίων είναι : Μήκος 44εκ. x Πλάτος 30εκ. x Ύψος 29εκ.  
Οι ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος παίδων είναι:  
 
Τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. 
 
Τα παραπάνω, θα ικανοποιούν στο σύνολό τους τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, 
συμπεριλαμβανομένων και των καθισμάτων. 
 
Ο σκελετός της διθέσιας κούνιας έχει μέγιστο ύψος περίπου 2200mm, πλάτος περίπου 
1800mm και μήκος περίπου 3000mm. Η ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, σύμφωνα με τα EN 1176 
πρότυπα, είναι περίπου 17 m2 (EN Impact Area – Safety Zone) ή με διαφορετική απαιτούμενη 
επιφάνεια πτώσης ανάλογη του προτεινόμενου μέγιστου ύψους του οργάνου, πλήρως 
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τεκμηριωμένη υπολογιστικά. Το μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης από το όργανο είναι περίπου 
1200mm (Free Fall Height).  

Ενδεικτική εικόνα του προϊόντος και των καθισμάτων είναι η ακόλουθη:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΕΩΝ (ΝΗΠΙΩΝ) 
Η κούνια είναι πολύ αγαπητό όργανο και δημιουργεί στα παιδιά την αίσθηση της αιώρησης και 
της ελευθερίας.  Η Κούνια νηπίων θα χρησιμοποιείται από νήπια 1 -3 ετών. Για την ασφάλεια 
των χρηστών και την καλύτερη αισθητική του οργάνου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

Το όργανο θα αποτελείται από τα εξής μέρη :  

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,  
 Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα,  που θα σχηματίζουν μαζί με την δοκό 

σχήμα «Λ» 
 Δύο (2) καθίσματα Νηπίων με αλυσίδες με πιστοποίηση 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο κυλινδρικό σιδηροσωλήνα 
Διαμέτρου τουλάχιστον 76χιλ. πάχους 2χιλ.  Η οριζόνται δοκός προτείνεται να είναι ελαφρώς 
καμπυλωμένη για αισθητικούς λόγους. 
Η οριζόντια δοκός στηρίζεται σε δύο κυλινδρικά μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα 
Διαμέτρου 60χιλ. πάχους 2χιλ.  
Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα 
κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Το υλικό της  βάσης του καθίσματος να είναι πλαστικό από ανθεκτικό υλικό. Το κάθισμα  
(καλαθάκι) να καλύπτεται από λάστιχο για προστασία και έχει εσωτερικό σκελετό από 
αλουμίνιο.  
Οι αλυσίδες να είναι γαλβανισμένες, πάχους 5χιλ & μήκους περί τα 1.65μ., ώστε κάθισμα σε 
κάθετη θέση (ακίνητο) απέχει από το έδαφος 50 εκ. 
Οι αλυσίδες να ενώνονται με το κάθισμα με ασφαλή  γάντζο για την σταθεροποίηση τους. Κάθε 
αλυσίδα (4 στο σύνολο) έχουν από δύο απολήξεις η κάθε μία ώστε να συγκρατούν το κάθισμα 
σε δύο σημεία (σχήμα Λ). 
Οι αλυσίδες έχουν μήκος περίπου 1600mm με ειδική πλαστική επένδυση στις απολήξεις για 
μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Το καθισματάκι  προσφέρει μεγάλη ασφάλεια από 
πτώση, γιατί φθάνει ως το στέρνο του νηπίου και προορίζεται για χρήση από τις νηπιακές 
ηλικίες (1-3 ετών). 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος είναι : Μήκος 44εκ. x Πλάτος 30εκ. x Ύψος 29εκ.  
 
Τα μεταλλικά μέρηνα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. 
 
Τα παραπάνω, θα ικανοποιούν στο σύνολό τους τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, 
συμπεριλαμβανομένων και των βάσεων των καθισμάτων. 
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Ο σκελετός της διθέσιας κούνιας έχει μέγιστο ύψος περίπου 2200mm, πλάτος περίπου 
1800mm και μήκος περίπου 3000mm. Η ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, σύμφωνα με τα EN 1176 
πρότυπα, είναι περίπου 17 m2 (EN Impact Area – Safety Zone) ή με διαφορετική απαιτούμενη 
επιφάνεια πτώσης ανάλογη του προτεινόμενου μέγιστου ύψους του οργάνου, πλήρως 
τεκμηριωμένη υπολογιστικά. Το μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης από το όργανο είναι περίπου 
1200mm (Free Fall Height).  

Ενδεικτική εικόνα του προϊόντος είναι η ακόλουθη:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΙΔΩΝ) 
 
Η Κούνια παιδιών θα χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας ένω των 3 ετών.   Για την ασφάλεια 
των χρηστών και την καλύτερη αισθητική του οργάνου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

Το όργανο θα αποτελείται από τα εξής μέρη :  

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,  
 Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα,  που θα σζηματίζουν μαζί με την δοκό σχήμα 

«Λ» 
 Δύο (2) καθίσματα παιδιών με αλυσίδες με πιστοποίηση.  

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο κυλινδρικό σιδηροσωλήνα 
Διαμέτρου τουλάχιστον 76χιλ. πάχους 2χιλ.  Η οριζόνται δοκός προτείνεται να είναι ελαφρώς 
καμπυλωμένη για αισθητικούς λόγους. 
Η οριζόντια δοκός στηρίζεται σε δύο κυλινδρικά μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα 
Διαμέτρου 60χιλ. πάχους 2χιλ.  
Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα 
κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Το υλικό της  βάσης του καθίσματος να είναι πλαστικό από ανθεκτικό υλικό ή καουτσούκ.  
Οι αλυσίδες να είναι γαλβανισμένες, πάχους 5χιλ & μήκους 1.80μ. 
Οι αλυσίδες να ενώνονται με το κάθισμα με ασφαλή  γάντζο για την σταθεροποίηση τους. Κάθε 
αλυσίδα (4 στο σύνολο) έχουν από δύο απολήξεις η κάθε μία ώστε να συγκρατούν το κάθισμα 
σε δύο σημεία (σχήμα Λ). 
Οι αλυσίδες έχουν μήκος περίπου 160cm.  
Τα καθίσματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. 
 
Τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο 
 
Τα παραπάνω, θα ικανοποιούν στο σύνολό τους τις προδιαγραφές ΕΝ 1176 
συμπεριλαμβανομένων και των βάσεω των καθισμάτων. 
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Ο σκελετός της διθέσιας κούνιας έχει μέγιστο ύψος περίπου 220εκ., πλάτος περίπου 160εκ. και 
μήκος περίπου 300εκ. Η ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, σύμφωνα με τα EN 1176 πρότυπα, είναι 
περίπου 17 m2 (EN Impact Area – Safety Zone). Το μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης από το 
όργανο είναι περίπου 1200mm (Free Fall Height).  

Ενδεικτική εικόνα του προϊόντος είναι η ακόλουθη: 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
5. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, πατάρια) 
 
Το Σύνθετο παίδων με τσουλήθρες απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-12 ετών και αποτελείται 
τουλάχιστον από: 

 Δύο τουλάχιστον διακριτά πατάρια ώστε κάθε δραστηριότητα (τσουλήθρα ή 
αναρρίχηση να έχει τη δική της επιφάνεια εξυπηρέτησης).  

 Μία σκάλα ανάβασης που θα οδηγεί σε ένα πατάρι  
 Τουλάχιστον δύο επικλινείς σκεπές σε ισάριθμα πατάρια 
 Μια ράμπα αναρρίχησης με κατάλληλες χειρολαβές 
 Ένα στύλο κατάβασης τύπου «πυροσβεστικής» 
 Δύο διακριτές τσουλήθρες που εκκινούν από διαφορετικά πατάρια  
 Μία σκάλα ή ράμπα σύνδεσης των δύο ανισόπεδων παταριών 
 Καθισματάκια κάτω από το υψηλότερο πατάρι 

 
Χρωματικές βάσεις του οργάνου ορίζονται από συνδυασμό του μωβ, λιλά, πράσινου, ή 
γαλάζιου καθώς και το χρώμα του ξύλου. 

Οι δοκοί του οργάνου (κολώνες ) να είναι κατασκευασμένες από ξυλεία πάχους ικανού να 
συγκρατεί το όργανο σταθερό και ασφαλές.  

Οι τσουλήθρες θα είναι τύπου multi-layer fiberglass με U.V. προστασία, υψηλής αντοχής, με 
ειδική επεξεργασία λείανσης. 
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Το υλικό της κάθε οροφής να είναι από δύο ξύλινες επιφάνειας (σκεπή) με καμπυλωμένο 
περίγραμμα χωρίς γωνίες. 
Ο τοίχος αναρρίχησης (ράμπα) να είναι κατασκευασμένος είτε από ξύλα είτε από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης και να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές για αναρρίχηση.  
Τα καθισματάκια (τουλάχιστον δύο) να βρίσκονται στον ελέυθερο όγκο κάτω από το υχηλότερο 
πατάρι. 
Τα διάκενα των στοιχείων του οργάνου να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας των EN 1176-1, 
EN 1176-3, EN1176-7, EN71-3. 
 
Μέγιστο ύψος πτώσης που ορίζεται από το ύψος του ανώτερου παταριού να μην υπερβαίνει 
τα 150 εκατ. 
Το ύψος του οργάνου (κορυφή πύργου) να μην ξεπερνάει τα 320 εκατ. 
Το μήκος του οργάνου να είναι μην υπερβαίνει τα 450 εκατ. 
Το πλάτος του οργάνου να μην υπερβαίνει τα 500 εκατ. 
 
Η ζώνη ασφαλείας του οργάνου ορίζονται στις διαστάσεις 820Χ 820 εκατ. 
 
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.  
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο 
Το κοντραπλακέ που τυχόν χρησιμοποιείται στις λειτουργίες παραγωγής διατηρεί την 
απαιτούμενη αντοχή στο νερό και έχει τρία στρώματα επικάλυψης από ακρυλικό βερνίκι με 
προστασία UV. 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία 
εμβαπτισμού. 
 
Ενδεικτική εικόνα του οργάνου είναι η ακόλουθη 
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6. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  
 
Το Σύνθετο πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση για παιδιά από 3 έως 12 ετών και θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον :  

 1 Τσουλήθρα 
 1 μεγάλο πατάρι που θα εξυπηρετεί τους χρήστες των αναρριχήσεων και της 

τσουλήθρας. 
 Σκέπαστρο επικλινές για όλη την επιφάνεια του παταριού    
 2 διαφορετικές αναρριχήσεις (ενδεικτικά με χούφτες ή πατήματα ή σχοινί) 
 1 τραπεζάκι μαγαζάκι στο κάτω μέρος του παταριού 

 
 
Οι διαστάσεις του σύνθετου οργάνου δεν πρέπει να ξεπερνούν: 

 Μήκος: 320 εκατ. 
 Πλάτος: 270 εκατ. 
 Ύψος: 300 εκατ. 
 Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης:  150 εκατ.   
 Ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του οργάνου δεν πρέπει να  ξεπερνά τις διαστάσεις: 

670 εκατ. Χ 530 εκατ.  
 
Το Σύνθετο όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 
1176-1, ΕΝ 1176-2, ΕΝ 1176-3. 
 
Το Σύνθετο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις χρωματισμούς είτε διαφορετικούς είτε 
διακριτής διαβάθμισης του ίδιου χρώματος  
 
Μία τουλάχιστον επιφάνεια του οργάνου να φέρει εικόνα παιδική (ζωάκι, φιγούρα φύσης, 
φιγούρα παιδική κλπ). 
 
 
Το Όργανο πρέπει να είναι κυρίως κατασκευασμένο από εμποτισμένη ξυλεία, μη τοξική, χωρίς 
χρώμιο. Δοκοί στήριξης του οργάνου είναι από συγκολλητή ξυλεία Α ποιότητας. Η κατασκευή  
του εξοπλισμού έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις EN1176-1 τόσο από την άποψη των 
σταθερών  όσο και  των μεταβλητών φορτίων αυτής , ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών του 
συγκεκριμένου  οργάνου αλλά και σε ότι αφορά όλες τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού για 
την προστασία έναντι πτώσεων και την προστασία έναντι όλων των τύπων των σφιγκτήρων. 
 
Η τσουλήθρα να είναι από πολλαπλά στρώματα υαλοβάμβακα ανθεκτική στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και να έχει την κατάλληλη αντοχή που απαιτείται για τη χρήση τους από παιδιά 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Να είναι λεία, εύκολο να καθαριστεί και να μην έχει 
αιχμηρές ακμές και προεξοχές.  
Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.  
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν να  είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη να είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα να  έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα 
παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, να γίνεται με διαδικασία 
εμβαπτισμού. 
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Η στέγη στο υψηλότερο πατάρι  είναι ξύλινη κατασκευή με και οι γωνίες να είναι 
στρογγυλεμένες.  Να αντέχουν το απαιτούμενο φορτίο του χιονιού, του ανέμου και τις ακραίες 
θερμοκρασίες. 
Όλες οι ενότητες του εξοπλισμού, οι οποίες ενδεχομένως περιλαμβάνουν στοιχεία σχοινιού, 
είναι κατασκευασμένες από πολύ -καλώδια  κατασκευασμένα με ειδικό σχοινί  διαμέτρου 16 
mm και κατάλληλου πλέγματος πολυαμιδίου. Το σχοινί είναι συνδεδεμένο με επίστρωση 
χάλυβα και πιεσμένου αλουμινίου μανίκια. Τα προαπαιτούμενα ποιότητας τεκμηριώνονται 
από το πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή.   
Το κοντραπλακέ που χρησιμοποιείται στις λειτουργίες παραγωγής διατηρεί την απαιτούμενη 
αντοχή στο νερό και έχει τρία στρώματα επικάλυψης από ακρυλικό βερνίκι με προστασία UV. 
 
Ενδεικτική εικόνα του Σύνθετου Οργάνου είναι η ακόλουθη: 

  
 
 
 
 

 
 





 

 

17 

 
 
 
7. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) 
 
Το Σύνθετο πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση για παιδιά από 3 έως 12 ετών και θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον :  

 1 Τσουλήθρα 
 1 μεγάλο πατάρι που θα εξυπηρετεί τους χρήστες των αναρριχήσεων και της 

τσουλήθρας. 
 Σκέπαστρο επικλινές για όλη την επιφάνεια του παταριού    
 2 διαφορετικές αναρριχήσεις (ενδεικτικά με χούφτες ή πατήματα ή σχοινί) 
 1 τραπεζάκι μαγαζάκι στο κάτω μέρος του παταριού 
 1 σκάλα ανάβασης 

 
 
Οι διαστάσεις του σύνθετου οργάνου δεν πρέπει να ξεπερνούν: 

 Μήκος: 465εκατ. 
 Πλάτος: 300 εκατ. 
 Ύψος: 330 εκατ. 
 Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης:  150 εκατ.   
 Ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του οργάνου δεν πρέπει να  ξεπερνά τις διαστάσεις: 

800 εκατ. Χ 550 εκατ.  
 
Το Σύνθετο όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 
1176-1, ΕΝ 1176-2, ΕΝ 1176-3. 
 
Το Σύνθετο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις χρωματισμούς είτε διαφορετικούς είτε 
διακριτής διαβάθμισης του ίδιου χρώματος, παραπέμποντας στη φύση και στο δάσος 
(πράσινο, καφέ, κίτρινο, κλπ) 
 
 
Το Όργανο πρέπει να είναι κυρίως κατασκευασμένο από εμποτισμένη ξυλεία, μη τοξική, χωρίς 
χρώμιο. Δοκοί στήριξης του οργάνου είναι από συγκολλητή ξυλεία Α ποιότητας. Η κατασκευή  
του εξοπλισμού έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις EN1176-1 τόσο από την άποψη των 
σταθερών  όσο και  των μεταβλητών φορτίων αυτής , ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών του 
συγκεκριμένου  οργάνου αλλά και σε ότι αφορά όλες τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού για 
την προστασία έναντι πτώσεων και την προστασία έναντι όλων των τύπων των σφιγκτήρων. 
 
Η τσουλήθρα να είναι από πολλαπλά στρώματα υαλοβάμβακα ανθεκτική στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και να έχει την κατάλληλη αντοχή που απαιτείται για τη χρήση τους από παιδιά 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Να είναι λεία, εύκολο να καθαριστεί και να μην έχει 
αιχμηρές ακμές και προεξοχές.  
Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.  
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν να  είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη να είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα να  έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα 
παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, να γίνεται με διαδικασία 
εμβαπτισμού. 
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Η στέγη στο υψηλότερο πατάρι  είναι ξύλινη κατασκευή με και οι γωνίες να είναι 
στρογγυλεμένες.  Να αντέχουν το απαιτούμενο φορτίο του χιονιού, του ανέμου και τις ακραίες 
θερμοκρασίες. 
Όλες οι ενότητες του εξοπλισμού, οι οποίες ενδεχομένως περιλαμβάνουν στοιχεία σχοινιού, 
είναι κατασκευασμένες από πολύ -καλώδια  κατασκευασμένα με ειδικό σχοινί  διαμέτρου 16 
mm και κατάλληλου πλέγματος πολυαμιδίου. Το σχοινί είναι συνδεδεμένο με επίστρωση 
χάλυβα και πιεσμένου αλουμινίου μανίκια. Τα προαπαιτούμενα ποιότητας τεκμηριώνονται 
από το πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή.   
Το κοντραπλακέ που χρησιμοποιείται στις λειτουργίες παραγωγής διατηρεί την απαιτούμενη 
αντοχή στο νερό και έχει τρία στρώματα επικάλυψης από ακρυλικό βερνίκι με προστασία UV. 
 
Ενδεικτική εικόνα του Σύνθετου Οργάνου είναι η ακόλουθη: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ΕΛΑΤΗΡΙΟ –ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ  
 
Η τραμπάλα ελατήριο απευθύνεται σε παιδιά από 2-6 ετών.  Είναι 3 θέσεων και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από ένα έως και 3 παιδιά ταυτόχρονα.  
Το ελατήριο θα έχει διάμετρο Ф20 μέταλλο με διαστάσεις Ф200x330 χιλ. 
 
Το όργανο αποτελείται από: 

 2 Ξύλα κάθετα στον άξονα του σκελετού  σε σχήμα παιδικού θέματος (π.χ. ζωάκι, κα.) 
 4 Λαβές με επένδυση καουτσούκ στο ύψος του κορμού του νηπίου 
 Μεταλλικό ελατήριο 
 Πάκτωση πάχους 20 χιλ. 
 3 στρογγυλά ξύλινα καθίσματα (ένα στο κέντρο του οργάνου και δύο στις άκρες του 

άξονα) 

Οι διαστάσεις του οργάνου και ο απαιτούμενος χώρος για την τοποθέτηση του είναι: 

 Μέγιστο ύψος οργάνου: 75 εκ 

 Μέγιστο πλάτος 30 εκ. 

 Μέγιστο ύψος πτώσης:   40εκ 
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 Μέγιστο ύψος οργάνου:  130 

 Χώρος Ασφαλείας:     224x330 

 Απαιτούμενος χώρος τοποθέτησης: 7τ.μ. 
Τα δομικά στοιχεία  του οργάνου να είναι από επιλεγμένο αποξηραμένο μαλακό ξύλο με το 
κατάλληλο προφίλ. Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν με τα φορτία 
που απαιτούνται κατά τη χρήση του εξοπλισμού. 
Η κατασκευή  του εξοπλισμού να έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις EN1176-1  και EN 
1176-6 τόσο από την άποψη των σταθερών  όσο και  των μεταβλητών φορτίων αυτής , ανάλογα 
με τον αριθμό των χρηστών του συγκεκριμένου  οργάνου αλλά και σε ότι αφορά όλες τις 
απαιτήσεις του προτύπου αυτού για την προστασία έναντι πτώσεων και την προστασία έναντι 
όλων των τύπων των σφιγκτήρων. 
 
 Όλα τα μέρη είναι στρογγυλά, με διάμετρο μικρότερη των 3 mm, και γυαλισμένα, εμποτισμένα 
και βερνικωμένα με τρία στρώματα φιλικών προς το περιβάλλον ακρυλικό βερνίκι κατάλληλο 
για εξωτερικές συνθήκες (το οποίο βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό). Οι ενώσεις 
καλύπτονται από επενδυμένο γαλβανισμένο μέταλλοσπειροειδής μορφής   με βυθισμένο 
κεφάλι και δεν μπορούν  να αποσυναρμολογηθούν χωρίς τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου.Όλα 
τα άλλα μεταλλικά εξαρτήματα και στοιχεία του εξοπλισμού προστατεύονται έναντι των 
καιρικών συνθηκών από μη-τοξικές επιστρώσεις. 
 
Το κοντραπλακέ που χρησιμοποιείται στις λειτουργίες παραγωγής διατηρεί την απαιτούμενη 
αντοχή στο νερό και έχει τρία στρώματα επικάλυψης από ακρυλικό βερνίκι με προστασία UV. 
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.  

 
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο. 
Το όργανο φέρει τουλάχιστον 3 διαφορετικές χρωματικές επιφάνειες. 
 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία 
εμβαπτισμού. 
Ενδεικτική εικόνα του προϊόντος είναι η ακόλουθη. 
 

 
 
9. ΑΙΘΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 
 
Το αίθριο προορίζεται για την ανάπτυξη επιτραπέζιων δραστηριοτήτων τόσο των νηπίων όσο 
και των παίδων 
 
Το προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176-1, EN 1176-4 και EN 1176-11 και να 
είναι κατασκευασμένο από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης ή εφάμιλλη, χωρίς τοξικότητα (χωρίς 
χρώμιο) και να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι γαλβανισμένα και τα συνδετικά εξαρτήματα (βίδες) θα 
καλύπτονται από καπάκι προστασίας.  
Το ύψος του καθίσματος να κυμαίνεται από 37-40 εκατοστά και του πάγκου εργασίας να είναι 
65 εκατ. 
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Στο σκελετό του αιθρίου και πάνω από τα καθίσματα να υπάρχουν ξύλινες επιφάνειες πλάτης 
για του καθήμενους. 
 
Οι διαστάσεις του αιθρίου να είναι οι ακόλουθες: 
Μήκος: 240-250 εκατ. 
Πλάτος: 190-200 εκατ. 
Ύψος: 195-210 εκατ. 
 
Η οροφή του αιθρίου να είναι τουλάχιστον 2 επιφανειών κεκλιμένων για να μην συγκρατούνται 
τα νερά της βροχής και να είναι επενδεδυμένη με στεγανωτική επένδυση. 
Η μέγιστη χωρητικότητα του αιθρίου να είναι 6 παίδων. 
Η κατασκευή δεν θα πακτώνεται αλλά θα τοποθετείται επί μπετόν με ειδικές μεταλλικές 
βάσεις. 
Η κατασκευή πρέπει απαραιτήτως να φέρει δύο χρωματισμούς τουλάχιστον ώστε να 
ενσωματώνεται στην εικόνα της παιδικής χαράς. 
Ενδεικτική όψη του προϊόντος είναι η ακόλουθη: 

 
 
 
10. Παιχνίδι Λογικής – Ξύλινο 
 
Το αυτόνομο παιχνίδι λογικής από ξύλο πρέπει να έχει μέγιστο ύψος 120 εκατ. και να 
απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 14 ετών. Η επιφάνεια του ανάγλυφου παιχνιδιού λογικής θα 
στηρίζεται σε ξύλινο στύλο κυλινδρικό και επί μεταλλικής βάσης υποδοχής. Το όργανο δεν 
πρέπει να ξεπερνά σε πλάτος τα 100 εκατ. και πάχος τα 20 εκατ. Ενδεικτικό περιεχόμενο του 
παιχνιδιού λογικής είναι ΧΟΧ, Λαβύρινθος, κα.  
Τα δομικά στοιχεία  να είναι από επιλεγμένο αποξηραμένο μαλακό ξύλο (μη τοξικό) με το 
κατάλληλο προφίλ. Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν με τα φορτία 
που απαιτούνται κατά τη χρήση του εξοπλισμού. 
Όλα τα μέρη είναι στρογγυλά, με διάμετρο μικρότερη των 3 mm, και γυαλισμένα, εμποτισμένα 
και βερνικωμένα με τρία στρώματα φιλικών προς το περιβάλλον ακρυλικό βερνίκι κατάλληλο 
για εξωτερικές συνθήκες (το οποίο βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό). Οι ενώσεις 
καλύπτονται από  επενδυμένο γαλβανισμένο μέταλλο σπειροειδής μορφής   με βυθισμένο 
κεφάλι και δεν μπορούν  να αποσυναρμολογηθούν χωρίς τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου. 
Όλα τα άλλα μεταλλικά εξαρτήματα και στοιχεία του εξοπλισμού προστατεύονται έναντι των 
καιρικών συνθηκών από μη-τοξικές επιστρώσεις. 
Το κοντραπλακέ που χρησιμοποιείται στις λειτουργίες παραγωγής διατηρεί την απαιτούμενη 
αντοχή στο νερό και έχει τρία στρώματα επικάλυψης από ακρυλικό βερνίκι με προστασία UV. 
Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες είναι γαλβανισμένες & καλύπτονται με προστατευτικά πλαστικά 
ασφαλείας. 
Ενδεικτική εικόνα του παιχνιδιού είναι η ακόλουθη: 
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11. ΠΟΛΥΘΕΣΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ Ομαδικών παιχνιδιών 16 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Ο πολυθεσικός (τουλάχιστον 16 θέσεων) πάγκος νηπίων, θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τις 
ομαδικές επισκέψεις των παιδιών στην παιδική χαρά (π.χ νηπιαγωγεία, παιδικός σταθμός, κλπ) 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται καθήμενα και να επιδίδονται σε παιχνίδια 
όπως χαλασμένο τηλέφωνο, μουσικές καρέκλες κλπ.  
 
O πολυθεσικός πάγκος θα τοποθετηθεί επί του εδάφους και θα έχει τετράγωνο ή ορθογώνιο ή 
κυκλικό κλειστό σχήμα. Οι προτεινόμενες διαστάσεις του είναι: 
 
Μήκος: από 1,90 έως 2,20 m 
Πλάτος: από 1,90 έως 2,20 m 
Υψος: 30-35 cm. 
 
Η κατασκευή να αποτελείται από ξύλινο σκελετό ανθεκτικής ξυλείας από φαρδιές δοκούς. 
Περιμετρικά του σκελετού θα είναι βιδωμένα στρογγυλά καθίσματα μίας η περισσοτέρων 
διαμέτρων (από 24 cm το μικρότερο έως 38 cm το μεγαλύτερο). 
Ο σκελετός θα έχει τη φυσική απόχρωση του ξύλου ώστε να μην γδέρνεται και αφαιρείται η 
μπογιά. Τα καθίσματα θα είναι από κόντρα πακέ θαλάσσης χωρίς αμυχές. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και 
δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα 
έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού 
των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ο πάγκος ομαδικών παιχνιδιών θα σκιάζεται από δύο (2) χρωματιστά λουλούδια ή φιγούρες-
ζωάκια που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν δύο αντικρυστών πλευρών του πάγκου, 
προσδίδοντας στο παιχνίδι την εικόνα μικρόκοσμου της φύσης.  Η εικόνα των παιδιών όταν θα 
βρίσκονται στον πάγκο και υπό τις φιγούρες θα προσομοιάζει με την μικροσκοπική Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων. 
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Οι φιγούρες – σκίαστρα θα έχουν ελάχιστο ύψος 220 εκατ. με επιφάνεια φιγούρας ή 
λουλουδιού τουλάχιστον 1,5 τ.μ., ώστε να καλύπτεται σημαντικό μέρος του πάγκου από τη 
σκιά τους. 
Η επιφάνεια της φιγούρας/λούλουδια θα είναι ξύλινη ενώ η βάση του είτε από ξύλο είτε από 
μέταλλο τηρουμένων των προδιαγραφών για ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες όπως ορίζονται 
παραπάνω στην ενότητα Β.1. 
Η κατασκευή πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά EN 1176-1. 
 
 
 
 
12. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πάχους  για κρίσιμο ύψος πτώσης  1,50 έως 1,70 μέτρων 
 
Το Δάπεδο ασφαλείας ως προϊόν μετράται σε τετραγωνικά μέτρα και αποτελείται από πλακίδια 
ασφαλείας τα οποία είναι ορίζονται από τη σειρά προτύπων από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ 
1177:2008, για να προστατεύουν τα παιδιά από τυχόν πτώση καθώς και του προτύπου ΕΝ 71-3 
για την προστασία των παιδιών από τοξικότητα. Ο χώρος που καλύπτουν προσδιορίζεται από 
την ελεύθερη επιφάνεια πτώσης κάθε οργάνου.  Το πάχος των πλακιδίων προσδιορίζεται 
κατ’ελάχιστον από τη νομοθεσία ανάλογα με το ύψος ελεύθερης πτώσης κάθε οργάνου υπό 
του οποίου τοποθετούνται.  
Σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην παρούσα έκθεση όργανα απαιτούνται πλακίδια  για 
ακίνδυνη πτώση από ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 150 cm έως 1,70 cm. Το πάχος των πλακιδίων για 
αυτό το εύρος κρίσιμου ύψους πτώσης είναι συνήθως 5 cm αλλά στην αγορά υπάρχουν και 
πλακίδια 4 cm με αυξημένη απορροφητικότητα για το ίδιο εύρος πτώσης. Σε κάθε περίπτωση 
εάν ο οικονομικός φορέας προσφέρει πλακίδια πάχους 4 cm πρέπει το ανώτατο κρίσιμο ύψος 
πτώσης που έχει προκύψει από τον έλεγχο EN 1177 να τεκμηριώνεται είτε στο πιστοποιητικό 
είτε στην ειδική έκθεση ελέγχου. 
 
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή των πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Πλακιδίων Ασφαλείας του «Equipment Safety Law EN 
1177:2008» - Impact absorbing playground surfacing –Safety requirements and test methods, 
που διασφαλίζουν ότι, το προϊόν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα για 
την ασφάλεια των παιδιών από πτώση από ύψος και για τοξικότητα, δεδομένου ότι το προϊόν 
τοποθετείται σε Παιδικές Χαρές, και του EN 71-3:2013 Chemical Testing 
Τα Ελαστικά Πλακίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένους 
κόκκους ελαστικού μη τοξικού, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κολλημένοι μεταξύ τους με κόλλα 
Πολυουρεθάνης.  
Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να στιβαρά και ανθεκτικά με αντικραδασμικές και 
ηχομονωτικές ιδιαίτητες για να προστατεύουν από τραυματισμούς πτώσεις και από άλλα 
χτυπήματα. Πρέπει να είναι ελαφρά υδατοπερατά, η κάτω πλευρά τους να έχει μορφή 
κυματοειδή και να τοποθετούνται σε επιφάνεια από τσιμέντο(πάχους μέχρι 15cm, η οποία 
διαμορφώνεται από συνεργείο του Δήμου).  
Θα πρέπει να διατεθούν υποχρεωτικά σε χρώμα μπορντώ καθώς από την διασταυρωμένη 
εμπειρία υπηρεσιών άλλων Δήμων το συγκεκριμένο χρώμα σε αυτό το υλικό παρουσιάζει 
μικρότερη χρωματική αλλοίωση στο χρόνο.  
 Για την τοποθέτησή τους θα χρησιμοποιηθεί συγκολλητική κόλλα χωρίς πύρους σύνδεσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιση εφαρμογή μεταξύ τους χωρίς οπές και κενά και 
επιπλέον η μη χρήση πύρων αποτρέπει την φθορά του υλικού στα σημεία σύνδεσης πύρων 
όπου το πάχος του πλακιδίου δεν είναι συμπαγές 4 ή 5 εκατοστών αλλά μοιράζεται και 
διακόπτεται λόγω της ενδιάμεσης οπής υποδοχής πύρων.  
Τα πλακίδια θα πρέπει να είναι εύκολα στο κόψιμο, με τη χρήση ειδικού εργαλείου, ώστε να 
μπορούν να κοπούν ακριβώς όπως απαιτείται για να ταιριάζουν στις βάσεις των οργάνων. 
 
Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν 2 έτη εγγύηση 
από τον κατασκευαστή τους.  
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Το ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά και 
να έχουν υποστεί δοκιμές για τα παρακάτω:  
Το ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα συμμορφώνονται στις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 
 Σταθερότητα διαστάσεων: καλύτερη από ± 1 mm 
 Ευελιξία: 52 MN/m2 
 Υπολειμματική εσοχή: Καμία 
 Θερμική αγωγιμότητα: 0.14 W / MK 
 Κλίμακα σκληρότητας Α: 48 
 Αντοχή στη θερμότητα: μέχρι 300 ° C 
 Αντίσταση στην ψύξη: κάτω από -30 ° C 
 Αντοχή χρωμάτων: Βέλτιστη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία 
 Ζωγραφική: PU χρώμα για προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία 
 Υγιεινή: μη τοξικά υλικά 
 Ηχοαπορρόφηση: 86,5 dB/100 Hz 
 Υφή ποδιών: Εξαιρετική 
 Διατμητική Αντοχή: 5.4 N/mm2 
 Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: 150cm – 170 cm. 
 Αντοχή στις καιρικές συνθήκες: Ανεπηρέαστη από τον παγετό και το χιόνι 
 Κάψιμο από τσιγάρα: Δεν επηρεάζεται 
 Αντοχή στην πυρά: Τάξης Ε DIN 13501-1:2002 
 Ικανότητα τάνυσης: 0,5Ν/τετρ. χιλ. κατ’ελάχιστο DIN 53571 
 Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης: Περίπου 40% DIN 53571 
 Αντοχή τριβής: rV 5.9 DIN 18035 Μέρος 6 
 Αντοχή στην ολίσθηση: με αποτέλεσμα περίπου 0,08 W/mKμε τη μέθοδο 

BritishPendulum βάσει του ASTME 303.  

 Αντοχή εξολίσθησης: περίπου 0,08W/mk ASTM E 303 
 Αντοχή σε χημικά: Υπό συνθήκες αντοχή σε οξέα και βάσεις  
 Αντοχή σε θαλασσινό νερό: Το δείγμα ελαστικού πλακιδίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί 

για αντοχή στο νερό με χλωριούχο νάτριο 10%, Δεν θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη 
επίπτωση στις ιδιότητες του δείγματος ως προς την αντοχή σε παραμόρφωση από 
στρέψη. 

 
 
13. ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (kg) 
 
Η Κόλλα πολυουρεθάνης θα είναι δύο συστατικών και θα προσφέρεται σε μεγάλη συσκευασία 
10 kg και άνω, κατάλληλη για την ανθεκτική επικόλληση των πλακιδίων ασφαλείας. Το προϊόν 
πρέπει να φέρει Σήμανση CE 
 
 
14.  ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ 
 
Το συνολικό μήκος που θα καλύπτει η περίφραξη προσδιορίζεται στον Πίνακα της Ενότητας Α 
της παρούσης και συγκεντρωτικά στον Ενδεικτικό Πίνακα προϋπολογισμού της Ομάδας Α. 
 
Η περίφραξη πρέπει να έχει ύψος 110 εκατ.  και να αποτελείται από  μεταλλική κατασκευή 
(σκελετός 35/35 και 30/30 χιλ.) με οριζόντιες και κάθετες δοκούς, με ξύλινα στοιχεία (σε πλάκες 
σε απόσταση μεταξύ τους 78χιλ.)  
Επίσης πρέπει να είναι βαμμένη με διάφορα, χαρούμενα χρώματα που θα εναλλάσσονται 
μεταξύ των ξύλινων στοιχείων. Το συνολικό ύψος της περίφραξης μετά την τοποθέτηση πρέπει 
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να είναι τουλάχιστον 110 εκ. από το δάπεδο στο εσωτερικό χώρο που περιφράσσει.  Η 
μεταλλική βάση θα έχει μεταλλικά κάθετα στηρίγματα δοκούς ανά 6-7 ξύλα. 

Η περίφραξη πρέπει να έχει τα ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Τα ξύλα να είναι από συγκολλητή ξυλεία Α΄ ποιότητας με πλάτος 12,5εκ. και πάχος 
2,5εκ. και με ειδική βαφή για εξωτερική χρήση. Οι άκρες των ξύλων να είναι 
στρογγυλλεμένες (ημικύκλιο) χωρίς καμία γωνία. 

 Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες να είναι γαλβανισμένες. 

 Τοποθέτηση: βιδωτό σε μπετόν ή φυτευτό μέσα στο χώμα.  

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

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα 
χρησιμοποιηθούν να  είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο 

 ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται 
τα ξύλινα μέρη να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, 
χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματανα  έχουν βάση το 
νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των 
ξύλινων εμποτισμένων μερών, να γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 

 Κάθε διάκενο μεταξύ των ξύλινων επιφανειών από την πάνω πλευρά της περίφραξης 
πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του ΕΝ 1176-1 για την παγίδευση λαιμού. 

 
 
 

 
 
 
15. ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΞΥΛΙΝΗ – ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ 
 
Η πόρτα περίφραξη πρέπει να έχει ύψος 110 εκατ.  και να αποτελείται από  μεταλλική 
κατασκευή (σκελετός 35/35 και 30/30 χιλ.), με ξύλινα στοιχεία (σε πλάκες σε απόσταση μεταξύ 
τους 78χιλ.)  
Επίσης πρέπει να είναι βαμμένη με χρώμα ή χρώματα όμοιο/όμοια με την περίφραξη Το 
συνολικό ύψος της πόρτας μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 110 εκ. από το 
δάπεδο στο εσωτερικό χώρο που περιφράσσει.  Η πόρτα δεν θα διαφοροποιείται σχηματικά, 
χρωματικά ή σε υλικό από την υπόλοιπη περίφραξη.  Η ασφάλεια της πόρτας δεν πρέπει να 
αποτελεί κίνδυνο για την παγίδευση δακτύλων των παιδιών και των συνοδών τους. Τα 
μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν να  είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη 
να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή 
άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να  έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα 
και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, να 
γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 

Το προϊόν πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του ΕΝ 1176-1 για την παγίδευση λαιμού 

16. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ 
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Μεταλλικό καλάθι απορριμμάτων με επένδυση ξύλου εξωτερικά. 
Οι διαστάσεις του προϊόντος προτείνονται ως ακολούθως: 
 
• Διαστάσεις καλαθιού (διάμετρος/ΥΨ): 30x45εκ.  
• Διαστάσεις συνολικές (διάμετρος/ΥΨ): 41x100εκ.  
• Χωρητικότητα: 30-35 λίτρα  
 
Τo καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και 
εσωτερικά μεταλλικό κάδο. 
Ο σκελετός κατασκευάζεται από μία μεταλλική κυλινδρική ράβδο  σε σχήμα Π με 
καμπυλωμένες γωνίες.  Ο σκελετός θα είναι βαμμένος σε κίτρινο, πράσινο ή μπλέ χρώμα για να 
ενσωματώνεται οπτικά με την πολυχρωμία του εξοπλισμού της παιδικής χαράς. 
Ο κάδος είναι μεταλλικός και κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm 
και έχει διάμετρο 30cm και ύψος 45 cm. Ο κάδος στηρίζεται με δύο πίρους που στερεώνονται 
στο εσωτερικό του μεταλλικού σκελετού. Η στήριξη του κάδου επιτρέπει να νατρέπεται και να 
αδειάζει χωρίς να αφαιρείται από τη βάση του.  
 Ο μεταλλικός σκελετός του κάδου επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ που 
στερεώνονται με κασονόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας. Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο 
Η κατασκευή είτε πακτώνεται στο έδαφος είναι βιδώνεται σε επιφάνει μπετόν. Οι βίδες 
επικαλύπτονται με καπάκια για να μην είναι εκτεθειμένες και επικίνδυνες.  Η ξυλεία επένδυσης 
να είναι ανθεκτική και βερνικωμένη σε υφή φυσικού ξύλου σκούρας απόχρωσης. Τα βερνίκια 
και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα έχουν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή. Η διαδικασία χρωματισμού των 
ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.  
Το προϊόν να έχει σήμανση CE 
Ενδεικτική εικόνα του κάδου είναι η ακόλουθη: 
 
 

 
 
 
17. ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
 
Τα παγκάκια Πάρκου θα αποτελούνται από μέταλλο και ξύλο με τα εξής προτεινόμενα 
χαρακτηριστικά: 
Μήκος: 160 εκατοστά 
Πλάτος καθίσματος: 40 εκ. 
Ύψος καθίσματος: 45 εκ. 
Ύψος πλάτης: 80 cm 
 
• Το κάθισμα & η πλάτη κατασκευάζονται από 3 φαρδιές ξύλινες τάβλες (2 στο κάθισμα & 1 
στην πλάτη).  Κάθε τάβλα είναι διαστάσεων 15 Χ 160 και πάχος 3,5εκατ. 
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• Η πλάτη του οργάνου είναι σχεδιασμένη με τέτοια κλίση ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη 
ανάπαυση 
•  Μεταλλικές βάσεις σε σχήμα S με οριζόντια μεταλλική στήριξη στο έδαφος. Αποτελούνται 
από μορφοσίδηρο Φ 20mm. Η επιφάνεια του μετάλλου έχει χρώμα τος ασημί.  ώστε η τελική 
του εικόνα να έχει το χρώμα του αλουμινίου. 
• Η βαφή του γίνεται με ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης & αδιάβροχο βερνίκι. 
Το προϊόν να έχει σήμανση CE 
Ενδεικτικές όψεις καθίσματος και πλάτης του προϊόντος είναι η ακόλουθη: 
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Β.3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
 
Με την κατάθεση της προσφοράς του οικονομικού φορέα  επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να 
κατατεθούν τα ακόλουθα:  
 
 (1) Εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα και περιγραφή του εξοπλισμού. 
 
(2) Όροι συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και προτεινόμενο πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης με Εγχειρίδιο Οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  
 
(3) Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των οργάνων για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης 
που δεν πρέπει να υπολείπεται των 2 ετών. 
 
(4) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα είναι σε θέση να συντηρεί τον εξοπλισμό ετησίως 
και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να 
πληρούν τις προδιαγραφές κατά τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3 σύμφωνα με την 
Υ.Α. 28492/11-5-2009 και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου.  
 
(5) Επί ποινή αποκλεισμού, τεκμηρίωση της διασφάλισης της ασφάλειας κατά τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού και 
κατασκευής Παιδικών Χαρών Εξωτερικού Χώρου ΕΛΟΤ EN 1176 ή ισοδύναμα, που να 
πιστοποιούνται από Ευρωπαϊκό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, από τον ΕΛΟΤ ή 
ισοδύναμο φορέα του εξωτερικού, αρμοδίως διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών 
Χαρών Εξωτερικού χώρου.  
 
Κάθε όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη 
Πιστοποίηση, και τα θεωρημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών (επικυρωμένα από αρμόδια 
αρχή ή δικηγόρο) θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Οικονομική του Προσφορά, επί 
ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά, θα πρέπει να μεταφραστούν. 
 

Όλα τα προβλεπόμενα είδη θα παραδοθούν με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου στον 
φυσικό χώρο της παιδικής χαράς Διβαράτων συναρμολογημένα και έτοιμα προς 
τοποθέτηση, χωρίς καμία επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής  και θα παραληφθούν κατά 
την κείμενη νομοθεσία από το αρμόδιο όργανο παραλαβής.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

 
 ΕΙΔΟΣ Πιστοποιητικά 
1 Τραμπάλα Παίδων – Ξύλινη Διθέσια ΕΝ 1176-1 

ΕΝ 1176-6 
2 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) ΕΝ 1176-1 

ΕΝ 1176-2 
3 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων) ΕΝ 1176-1 

ΕΝ 1176-2 
4 Κούνια μεταλλική 2 θέσεων (παίδων) ΕΝ 1176-1 

ΕΝ 1176-2 
5 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, 

πατάρια) 
ΕΝ 1176-1 
ΕΝ 1176-2 
ΕΝ 1176-3 
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6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  ΕΝ 1176-1 
ΕΝ 1176-2 
ΕΝ 1176-3 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) 

ΕΝ 1176-1 
ΕΝ 1176-2 
ΕΝ 1176-3 

8 Ελατήριο τραμπάλα νηπίων ΕΝ 1176-1 
ΕΝ 1176-6 

9 Αίθριο –Σπιτάκι Επιτραπέζιων παιχνιδιών(νηπίων-
παίδων) 

EN 1176-1 
EN 1176-4  

EN 1176-11  
10 Παιχνίδι Λογικής ΕΝ 1176-1 
11 Πολυθεσικός πάγκος ομαδικών παιχνιδιών με σκίαστρα ΕΝ 1176-1 
12 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm Καουτσούκ 

(τ.μ.) 
ΕΝ 1177   
ΕΝ 71-3 

13 Κόλλα δαπέδου (kg) Σήμανση CE 
14 Ξύλινη Περίφραξη - πολύχρωμη EN 1176-1 
15 Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωματιστή EN 1176-1 
16 Κάδοι απορριμμάτων Σήμανση CE 
17 Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών Σήμανση CE 
 
 
 
    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  Αργοστόλι    11/ 7  /2018                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

     Σπύρος Παρίσης                  Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                           Πολικός  Μηχανικός,  
                                                                                                                           Αν. Δ/ντής Τεχνικής Υπ. 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Β 
 

Ενίσχυση τεχνητού φωτισμού απαιτείται και στις δύο παιδικές χαρές της δημοτικής ενότητας 
Σάμης. Ειδικότερα στην ΠΧ Καραβόμυλου απαιτούνται πέντε (5) φωτιστικά σώματα κορυφής 
επί ιστού( με κολώνα) εξωτερικού χώρου και στην ΠΧ Πυργίου-χαράκτι προτείνεται η 
προμήθεια δύο προβολέων LED που θα ενισχύουν τον υφιστάμενο φωτισμό φωτιστικά με 
διάχυση φωτός σε συγκεκριμένες πλευρές της επιφάνειάς της. 

Η προμήθεια  φωτιστικών σωμάτων μη αγώγιμου υλικού (αλουμίνιο) και παράλληλα 
ανθεκτικού στη διάβρωση καθώς και του  συμπληρωματικού υλικού εγκατάστασης τους, είναι 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής προκειμένου αυτή να 
πιστοποιηθεί από τον εξειδικευμένο φορέα.   

Συγκεκριμένα για την ΠΧ Καραβόμυλου, απαιτείται η προμήθεια 5 φωτιστικών σωμάτων 
κορυφής εξωτερικού χώρου (κοινόχρηστος) με στύλο αλουμινίου και διπλή υποδοχή 
λαμπτήρων με γλόμπους λευκής απόχρωσης από άθραυστο υλικό. Τα φωτιστικά θα έχουν 
ύψος 2,20 μέτρα και οι μπάλες – γλόμποι θα είναι Opal με διάμετρο Φ-300 mm . Τα σώματα θα 
συνοδεύονται από λαμπτήρες LED30-50WATT- E-27 καθώς και από τα απαιτούμενα άγκιστρα 
εγκατάστασης και καλώδιο ΠΑΡΟΧΗΣ 5Χ4 ΝΥΥ. 

Ηλεκτρικά στοιχεία έκαστου λαμπτήρα LED 
Ονομαστική τάση 220 ~ 240V 
Ισχύς 30-50W 
Συχνότητα δικτύου 50/60Hz 
 
Φωτομετρικά δεδομένα 
Θερμοκρασία χρώματος 4000 έως 5000Κ 
Φωτεινή ροή Από 3000 έως 5000Lumen 
Απόδοση (μεγαλύτερη ή ίση των) 100 Lumen/Watt 

Για την εγκατάσταση των φωτιστικών απαιτείται η προμήθεια εξοπλισμού Pillar (πίνακας) 
μεταλλικό εξωτερικού χώρου, διαστάσεων τουλάχιστον 40 Χ 50 εκατοστών με χρονοδιακόπτη 
εφεδρείας 72 ωρών και 4 ασφάλειες 10Α, 2 διπλές ασφάλειες 20Α και ένα ρελέ προστασίας 
τουλάχιστον 40 A. Ο Πίνακας θα εδράζεται σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα. 

Για την ΠΧ Πυργίου-Χαράκτι απαιτείται η προμήθεια 2 προβολέων LED 50 W με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

Προβολέας τεχνολογίας led50W. 
Ηλεκτρικά στοιχεία 
Ονομαστική τάση 220 ~ 240V 
Ισχύς 30-50W 
Συχνότητα δικτύου 50/60Hz 
 
Φωτομετρικά δεδομένα 
Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ έως 5000Κ 
Φωτεινή ροή Από 5000 lumen έως 7000Lumen 
Απόδοση (μεγαλύτερη ή ίση των) 100Lumen/Watt 
 
Τεχνικά στοιχεία 
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Φακός (όχι πλαστικό, μόνο ύαλος) Οπτικό γυαλί απόδοσης >95% 
Εύρος δέσμης Συμμετρική 
Γωνία δέσμης φωτός 120° 
Ύαλος προστασίας Class II 
Τύπος προστασίας IP 65 ή μεγαλύτερο 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) IK 09 
Εγκατάσταση με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο ή οροφή 
Σύνδεση Τερματική, 2πολικό, max 2,5mm 

 Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι επώνυμα, άριστης ποιότητας από αυτά που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο και θα πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την 
πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών από τον εξειδικευμένο φορέα.  Τα προϊόντα θα 
έχουν Σήμανση CE. 

Κάθε υλικό και είδος που προβλέπεται να είναι εκτεθειμένο ως σώμα στο χώρο της παιδικής 
χαράς, δεν πρέπει να φέρει αιχμές, διάκενα, ακμές και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό στα παιδιά. Οι ενώσεις και τα καπάκια του εξοπλισμού πρέπει να ασφαλίζονται 
ώστε η αφαίρεσή τους να είναι δυνατη μόνον από επαγγελματία. 
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Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Γ 
 
 
Γ.1- Πληροφοριακή Πινακίδα χρηστών παιδικής χαράς 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΥΑ 28492/ /2009 (ΦΕΚ Β’931/18.5.2009) 
όπως ισχύει, σε κάθε παιδική χαρά Δήμου που πρόκειται να πιστοποιηθεί από την «Επιτροπή 
Ελέγχου Παιδικών Χαρών», απαιτείται η τοποθέτηση Πινακίδας εισόδου τουλάχιστον με τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 
 
Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της 
παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 

− Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη) *.   
− Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί. 
− Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους −συνοδούς ατόμων με 
αναπηρία. 
− Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά. 
− Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 
− Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς. 
− Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων. 
− Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 

Η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη και την αναγραφή στις Πινακίδες της Αποτροπής χρήσης των 
οργάνων από παιδιά που ο ρουχισμός τους φέρει κορδόνια και λουριά. Δεδομένων των 
ορμητικών κινήσεων των παιδιών και κυρίως των νηπίων κατά τη χρήση των οργάνων, η 
ύπαρξη κορδονιών και κρεμάμενων ιμάντων – λουριών στο ρουχισμό τους είναι εξαιρετικά 
επισφαλείς και δεν σχετίζεται με καμία παθολογία του εξοπλισμού. Πρέπει δηλαδή σε κάθε 
πινακίδα να αναγράφεται και να σχηματίζεται με σκίτσο, η αποτροπή «ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ: 
Όχι κορδόνια-λουριά-κουκούλες στον ρουχισμό των παιδιών που χρησιμοποιούν τα όργανα». 

Επίσης κρίνεται απαραίτηση η διευκρίνιση σε κάθε πινακίδα ότι τα παιδιά που θα εισέρχονται 
στην παιδική χαρά δεν πρέπει να είναι ασυνόδευτα. 

Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι υπό προμήθεια πινακίδες πρέπει να αναγράφουν τις πληροφορίες που ορίζονται  στην 
απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 Τεύχος Β΄):«Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των 
παιδικών χαρών των ΟΤΑ», άρθρο 1,παράγραφος  3β, η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει 
Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας και τις εξής 
τουλάχιστον πληροφορίες: 

- Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί. 
- Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς 
ατόμων με αναπηρία. 
- Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά. 
- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 
- Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ. 
- Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. 
- Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ την αποτροπή χρήσης των οργάνων από παιδιά με ρουχισμό που φέρει κορδόνια 
και λουριά, και την απαγόρευση εισόδου σε συνόδευτα παιδιά. 

Όλες οι πινακίδες εισόδου που περιγράφονται στη μελέτη, θα είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στη με αρ.16832/ /1986 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 954/Β/31-12-1986) και τα σχετικά πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1) ή και κάθε άλλο 
μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά και θα 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στην απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 27934/11.07.2014 
(2029/25.07.2014 Τεύχος Β΄):«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) 
απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ», άρθρο 
1,παράγραφος 3β, η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα 
πιστοποίησης καταλληλότητας. 
 
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης 
εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο και σύμφωνα με την παραδοχή 
της νησιωτικότητας. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν τα είδη που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, όπως αυτά ακριβώς περιγράφονται στις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές, με ποινή αποκλεισμού κατά την αξιολόγηση των προσφορών σε 
περίπτωση μη συμφωνίας. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς στην έδρα του Δήμου. 

 
 
Οι Πινακίδες δεν περιέχουν ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες όσον αφορά στο ωράριο 
λειτουργίας τους και τις ηλικίες των χρηστών.  Παρατίθεται ενδεικτικό σχέδιο πινακίδας με τις 
απαιτούμενες κατά περίπτωση πληροφορίες. 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
Τα Γενικά Χαρακτηριστικά των πινακίδων έχουν ως εξής: 
Η κάθε πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, πάχους 2,5 mm, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα είναι καλυμμένη με ανακλαστική μεμβράνη τύπου 
Ι (τύπου 3ΜTM Engineer Grade), όπως περιγράφεται στη συνέχεια στην παράγραφο 1.3. του 
παρόντος. 
Κάθε πινακίδα θα στηρίζεται σε ένα (2) σωληνωτούς μεταλλικούς ιστούς διαμέτρου 2’’ με τους 
κατάλληλους κοχλίες – περικόχλια. 
 
1.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ : 
Μήκος: 1,00 m 
Πλάτος: 1,00 m 
Πάχος: 2,5 mm 
 
1.2 ΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ : 
Η εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού θα γίνει σε αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη 
με γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήμανσης (τύπου 3Μ Cl1), λαμβάνοντας 
υπόψη τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε  για τις τύπου Ι πινακίδες (ΦΕΚ 954/Β/31-12-1986) και 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Τύπου Ι. 
 
Χρωματισμοί: 
Το υπόβαθρο : λευκό 
Τα κείμενα : Οι γενικές οδηγίες λευκό σε πράσινο φόντο και τα υπόλοιπα σκούρο μπλε. Στα 
τελικά προειδοποιητικά κείμενα οι προτάσεις με κεφαλαία γράμματα θα είναι σε χρώμα 
κόκκινο. 
Το λογότυπο και τα διαγράμματα : τετράχρωμα. 
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Σήμα πιστοποίησης: 
Πάνω σε κάθε πινακίδα θα υπάρχει το σήμα πιστοποίησης που προβλέπεται στο παράρτημα 
της Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) , το οποίο θα είναι καλυμμένο κατά την τοποθέτηση της 
πινακίδας με ειδικό αυτοκόλλητο, που θα αφαιρεθεί με κατάλληλο διαλυτικό, μετά την 
πιστοποίηση του χώρου από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου. Η αποτύπωση του σήματος 
γίνεται για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που το ειδικό μεταλλικό δισκάκι που χορηγείται 
από το ΥΠΕΣ αφαιρεθεί ή βανδαλιστεί ή κλαπεί. Δεν υποκαθιστά δε την έγκριση 
καταλληλότητας της Παιδικής χαράς κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 
 
 
1.3 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ (ANTIGRAFFITI) 
Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη 
(antigraffiti, τύπου 3Μ Protective Overlay Film). Η μεμβράνη αυτή θα επιτρέπει τον καθαρισμό 
των πινακίδων από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κλπ. με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών 
χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη και το μελάνι της μεταξοτυπίας του 
υποστρώματος. 

 
Γ.2- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
Καθώς η ανακατασκευή των Παιδικών χαρών γίνεται κυρίως από πόρους του χρηματοδοτικού 
προγράμματος του ΥΠΕΣ ΦΘΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» απαιτείται πληροφοριακή πινακίδα δημοσιότητας 
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία χρηματοδότησης. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ : 
Μήκος: 1,00 m 
Πλάτος: 40 cm 
Πάχος: 2,5 mm 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ : 
Η εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού θα γίνει σε αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη 
με γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήμανσης (τύπου 3Μ Cl1), λαμβάνοντας 
υπόψη τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε  για τις τύπου Ι πινακίδες (ΦΕΚ 954/Β/31-12-1986) και 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Τύπου Ι. 
 
Χρωματισμοί: 
Το υπόβαθρο : λευκό 
Τα κείμενα : Οι γενικές οδηγίες λευκό σε πράσινο φόντο και τα υπόλοιπα σκούρο μπλε 
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ΣΧΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 

 
 
 

 
 
Το σύνολο του προϋπολογισμού της δαπάνης για όμοια ή ομοειδή είδη κατά το άρθρο 6 παρ. 
14 του Ν. 4071/2012 καθώς και του συνόλου του ΚΑΕ εξόδων της Δημοτικής Ενότητας Σάμης, 
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 περί Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
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    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  Αργοστόλι   11/ 7  /2018                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

     Σπύρος Παρίσης                  Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                           Πολιτικός  Μηχανικός,  
                                                                                                                           Αν. Δ/ντής Τεχνικής Υπ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών 
χαρών Δημοτικής Ενότητας 

Σάμης  
                                                                                               Συνολικού Π/Υ:  46.028,80 με ΦΠΑ 

Α.Μ. 76/2018 
Α.Π.18495/11-7-2018 

                 
ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να υποβάλουν τεχνική 
και οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών ανά Ομάδα προϊόντων ή και των δύο (2) 
Ομάδων μαζί.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε ΟΜΑΔΑ ξεχωριστά. 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισμού Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Τραμπάλα Παίδων – Ξύλινη Διθέσια Τεμ. 2 290,00 580,00 
2 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων 

παίδων) 
Τεμ. 1 550,00 550,00 

3 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων) Τεμ. 1 550,00 550,00 
4 Κούνια μεταλλική 2 θέσεων (παίδων) Τεμ. 1 550,00 550,00 
5 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, 

αναρριχήσεις, σκάλα, πατάρια) 
Τεμ. 1 2.850,00 2.850,00 

6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  

Τεμ. 1 2.090,00 2.090,00 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-
ΣΚΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) 

Τεμ. 1 2.200,00 2.200,00 

8 Ελατήριο τραμπάλα νηπίων Τεμ. 1 310,00 310,00 
9 Αίθριο –Σπιτάκι προσομοίωσης (νηπίων-

παίδων) 
Τεμ. 1 975,00 975,00 

10 Παιχνίδι Λογικής Τεμ.  1 120,00 120,00 
11 Πολυθεσικός πάγκος ομαδικών 

παιχνιδιών με σκίαστρα (Σύνθεση) 
Τεμ.-

σύνθεση 
1  

 
1.650,00 1.650,00 

12 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος κρούσης 
1,50μ.  – 1,70 μ. 

τ.μ. 460 τ.μ. 25,00 11.500,00 

13 Κόλλα δαπέδου (kg) kg 200 kg 4,60 920,00 
14 Ξύλινη Περίφραξη - πολύχρωμη μέτρο 135 m 60,00 8.100,00 
15 Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωματιστή Τεμ. 3 110,00 330,00 
16 Κάδοι απορριμμάτων Τεμ. 6 55,00 330,00 
17 Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών Τεμ. 5 170,00 850,00 

ΣΥΝΟΛΟ 34.455,00 
ΦΠΑ 24% 8.269,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ – ΟΜΑΔΑΣ Α  42.724,20 

Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και η 
παράδοση τους στον φυσικό χώρο της παιδικής χαράς ως ογκωδών ειδών πλήρως 
συναρμολογημένων και έτοιμων προς τοποθέτηση. 
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ΟΜΑΔΑ Β 
α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισμού Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Κόστος ανά 

μονάδα (€) 
Συνολικό 

Κόστος 
1 ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.20 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ 

ΜΠΑΛΕΣ OPAL    Φ-30 (διπλά) 
Τεμ. 5 250,00 1.250,00 

2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 30-50 W Τεμ. 10 15,00 150,00 
3 ΑΓΚΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τεμ. 5 25,00 125,00 
4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 5Χ4 ΝΥΥ μέτρο 60 2,50 150,00 
5 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50 W Τεμ 2 80,00 160,00 
6 PILLAR μεταλλικό εξωτερικού χώρου Τεμ 1 230,00 230,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.065,00 
ΦΠΑ 24% 495,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ-ΟΜΑΔΑΣ Β 2.560,60 

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει γραπτώς για το κάθε είδος φωτιστικού που 
προσφέρει την κατανάλωση ρεύματος, τον συντελεστή ισχύος και το CRI. 

 
 
ΟΜΑΔΑ Γ 

α/α Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ   Τεμ. 2 150,00 300,00 
2 Πληροφοριακή πινακίδα δημοσιότητας 

χρηματοδότησης παιδικής χαράς από το 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

Τεμ. 2 150,00 300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 600,00 
ΦΠΑ 24% 144,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ-ΟΜΑΔΑΣ Γ 744,00 
 
Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και η 
παράδοση των πινακίδων  στην έδρα του Δήμου. 
 
 
 
 
 
 
      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  Αργοστόλι    11/ 7/2018                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                 Ο  Αν. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

     Σπύρος Παρίσης                     Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                           Πολικός  Μηχανικός,  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών 
χαρών Δημοτικής Ενότητας 

Σάμης 
                                                                                           Συνολικού Π/Υ: . 46.028,80 με ΦΠΑ 

Α.Μ.76/018 
Α.Π.18495 /11-7-2018 

 

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με 
Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης, 
για την ανακατασκευή δύο (2) παιδικών χαρών της  Δημοτικής Ενότητας Σάμης, με πηγή 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ και από ιδίους πόρους του 
Δήμου Π/Υ 2018 (ΑΠΕ). 
 
 
ΆΡΘΡΟ 1ο – Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
7. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του 
Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
8. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
9. την 25821/6.5.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το θεσμικό πλαίσιο της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων Χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» (α.Π. 7244/13.3.2018) κατόπιν της ΥΑ 
4748/20.02.2018 (ΦΕΚ 612/20.02.2018 τεύχος Β΄). 
10.  Την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.’αρίθμ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β’ 1690/17-8-2009) και με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
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ΆΡΘΡΟ 2ο – Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα αποτελούν 
όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης είναι: 
• Η υπογραφείσα σύμβαση. 
• Η Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
• Οι τεχνικές προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
• Η Τεχνική Έκθεση της προμήθειας 
• Η Οικονομική προσφορά 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής επί του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού – Τιμολογίου και επί του συνόλου των υπο προμήθεια ειδών 
ανά ΟΜΑΔΑ προϊόντων, με διακήρυξη που καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή και 
εκδίδεται από τον Δήμαρχο. Μερική ή Τμηματική εκτέλεση της προμήθειας για κάθε Ομάδα 
προϊόντων δεν προβλέπεται. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύουν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης έχουν οι οικονομικοί 
φορείς όπως ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονομικοί φορείς 
νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων 
επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προμήθειας των προϊόντων της 
παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την 
παρούσα Τεχνική Έκθεση και το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 4447/2016,  οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν: 
 

 α) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του  
άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  όπως απεικονίζεται στο ΦΕΚ Β 3698 -
16/11/2016,  

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, πλην της εγγύησης συμμετοχής. 
 
2. Το Συμπληρωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του  άρθρου 79 παρ. 
4. Ν.4412/2016(Α 147)  και  προσκομίζεται κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες συμβάσεων κάτω 
των ορίων γίνεται αποδεκτό από την ανάθετουσα αρχή ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 75, 

3.Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 που εφαρμόζονται αναλόγως και στις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, δεν αφορούν στις διαδικασίες 
της παρούσας  Τεχνικής Έκθεσης καθώς πρόκειται προμήθεια. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο –ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρα 120,121,127, 221, 
377) 
1.Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά με την επιφύλαξη του άρθρου 376 παρ. 5 η οποία ορίζει ότι 
«μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του 
Ν. 4412/2016 καθώς εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόμου. 

2.Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 
60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης 
ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221 παρ. 11.  Η  αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη της διακήρυξη του διαγωνισμού 
δημοσιεύεται σύμφωνα τις διατάξεις που παραμένουν σε ισχύει έως τις 31/12/2020 Ν. 
3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σημείο Α' και της 
παραγράφου 1 σημείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  
δηλαδή σε μία τουλάχιστον ημερήσια και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 
 
Από τη δημοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δημοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη 
διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου 
διαγωνισμού οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο. 
 
Στις περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία κηρυχθεί άγονη, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να επαναλάβει τη διαδικασία με τα ίδια έγγραφα της σύμβασης (επαναληπτικός διαγωνισμός) 
τηρώντας όλα τα στάδια και τις διαδικασίες δημοσιότητας όπως στον αρχικό. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο - ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– (άρθρο 317 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
επιτροπής, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης 
ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Εάν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται σύμφωνα με την περι. Β της παρ. 1 του άρθρου 317 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον 
αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  

στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δημοσίου 
συμφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την 
επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για 
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της 
σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  

5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 
να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων 
της. 

6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται ειδική 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (άρθρο 54 του Ν. 4412/2016) 
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, 
prospectus και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορές 
που παρουσιάζουν αποκλίσεις (πέραν των διατυπωμένων επιτρεπόμενων αποκλίσεων 
διαστάσεων) ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς μηχανισμούς ή 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 
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ελλιπή τεχνική προσφορά με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου 8 της παρούσης. Τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών καταγράφονται 
αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (άρθρο 54 του Ν. 4412/2016) 
Για την προσκόμιση των πιστοποιητικών των προτύπων ποιότητας που προβλέπονται στην 
παρούσα Τεχνική Έκθεση ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016. 
Για την καλύτερη εκτίμηση των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκροτήσουν 
διακριτό φάκελο στην κατάθεση των προσφορών τους με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» πέραν την Οικονομικής Προσφοράς και των τυπικών δικαιολογητικών 
συμμετοχής στο Συνοπτικό Διαγωνισμό. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 8ο – ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθορ 95 & 97 του Ν. 4412/2016) 
 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης 
προμηθειών, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών: 
α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε είδος ή ομάδα ειδών επί των τιμών μονάδας που αναφέρονται στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του 
εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό 
δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμενα 
και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 
 
2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το 
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής,  για κάθε 
υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει και να παραδώσει το 
συνόλο των ειδών της παρούσας προμήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής 
σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του προμηθευτή για τα 
προς προμήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει 
σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 
πραγματοποίηση και της οριστικής  παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και την παραλαβή 
τους από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  
Στην προσφορά ενσωματώνεται κάθε επιβάρυνση του οικονομικού φορέα μέχρι την τελική 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στο φυσικό χώρο των παιδικών χαρών.  
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4)Οι ισότιμες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που 
έχουν την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή ανά μονάδα 
κάθε είδους της προμήθειας χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των ειδών ή να επηρεάζουν 
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καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία γίνεται σύμφωνα με το 
συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
 
5)  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με 
την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που 
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν 
και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη τέσσερις (4) μήνες).  Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 96 του Ν. 4412/2016) 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να 
υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί στη σχετική 
διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα 
από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.  

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά 
την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο 
αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή 
αίτηση συμμετοχής.  

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με 
ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορές πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο του 
Δήμου έως την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και έως την ώρα λήξη 
λειτουργείας πρωτοκόλλου την προβλεπόμενη ώρα λήξης των καταθέσεων προκειμένου να 
διαβιβαστούν υπηρεσιακά στην αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  
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7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο 
Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρμόδια επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα 
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως 
δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης 
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως 
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από 
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη 
και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα 
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων 
της προσφοράς. 
 
 
Άρθρο 11ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-(Άρθρο 91 του ν. 4412/2016) 
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 Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

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

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το 
άρθρο 102.  

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

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

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

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

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

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών όπως προσδιορίζονται στην 
Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 5 της ΓΣΥ 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
 
 
ΆΡΘΡΟ 12ο – ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 
1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.  
Συνεπώς προτείνεται στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού της παρούσας τενχικής 
έκθεσης να μη προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την 
προσέλκυση υποψήφιων προμηθευτών. 
Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη ανάδοχο. 

2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι 
μεγαλύτερος από  τριάντα (30) ημέρες. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο 
σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της σύμβασης.  Η προβλεπόμενη ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να 
υπολείπεται των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δημόσιας σύμβασης. 
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3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την  

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

 ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.  

6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Σύμφωνα με 
την παρούσα Τεχνική Έκθεση δεν προβλέπεται τμηματική παραλαβή της προμήθειας συνεπώς 
η επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση μετά την οριστική 
παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 13ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) 

Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα υπό 
προμήθεια είδη που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στον Συνοπτικό Διαγωνισμό να προσκομίσουν: 

Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου (εγεγγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 
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επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου 
εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας ή άλλης 
απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που πρέπει να 
προσκομισθούν σε κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης σύμβασης προκειμένου να 
αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.   

Οι προβλέψεις του παρόντος άρθρου της ΓΣΥ αναφέρονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη της 
σύμβασης. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 14ο – Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο 
Επιτροπή. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

 Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 
 Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  
 Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
 Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
 Tην συμφωνηθείσα τιμή.  
 Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
 Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις 
 Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
 Tον τρόπο παραλαβής.  
 Tον τρόπο πληρωμής.  
 Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 
 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται 

στην παρούσα ΓΣΥ.  
 
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Κεφαλλονιάς από τον Δήμαρχο.  
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε 
κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν 
να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά 
φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της 
σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν 
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από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη 
διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς 
επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς και στη Διακήρυξη αλλά και στη 
Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι 
εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η 
προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του 
Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου της ΓΣΥ. 

5. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία ΄συναψης της σύμβασης αποτελούν 
όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις 
και επανορθώσεις. 

ΆΡΘΡΟ 16ο - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρα 92 έως 104 του  Ν. 
4412/2016) 
Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τα στάδια διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζονται 
στα άρθρα 92 έως 104 του Ν. 4412/2016 και καταγράφονται στο περιεχόμενο της σχετικής 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 103 & 105 του Ν. 4412/2016) 

1.Πέραν των δικαιολογητικων συμμετοχής του άρθρου 93 και του άρθρου 79 παρ. 3 και 4 
που αναφέρονται και στο άρθρο 4 της παρούσας ΓΣΥ,  η αναθέτουσα αρχή μετά την 
αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει εντός προθεσμίας που ορίζεται 
στη Διακήρυξη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 
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αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης.  

2. Κατόπιν της κατάργησης υποβολής των Δικαιολογητικών γγ) και δδ) του άρθρου 93 του Ν. 
4412/2016 όπως προβλέπει το άρθρο 46 παρ. 2 του Ν.4441/2016 κατά τη φάση της υποβολής 
των Οικονομικών Προσφορών και ειδικότερα στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα 
απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης της εκπροσώπησης οικονομικών φορέων που αποτελούν 
Νομικά Πρόσωπα, υποβάλλονται στο σφραγισμένο φάκελο μαζί με τα αποδεικτικά έγγραφα 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου της ΓΣΥ πριν την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου. 

3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 
72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 
της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση 
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το 
άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.  

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .  
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7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. Επίσης κατά αναλογία ισχύει και το άρθρο 104 περί οψιγενών μεταβολών. 

8. Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει για 
ολόκληρη την ποσότητα των ειδών του και όχι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Αρμόδιο όργανο για 
την κατακύρωση της σύμβασης κατόπιν των απαιτούμενων ενεργειών του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών) είναι η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

9.Καθώς η διαδικασία σύναψης σύμβασης της παρούσης αφορά σε Συνοπτικό Διαγωνισμό με 
εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις των άρθρων 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγής ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως ορίζει άλλωστε και το άρθρο 345 παρ. 1 του ίδιου 
Νόμου.  Ομοίως δεν έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα ΒΙΒΛΙΟ IV άρθρα 345 έως 359. 

10. Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

11.Δεν προβλέπεται ειδική ενδικοφανής προσφυγή στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ούτε σε 
άλλο νομοθέτημα για δημόσιες συμβάσεις μικρότερης αξίας των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ούτε 
προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεπώς για να παράξει έννομα 
αποτελέσμα η απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης πρέπει να συντρέχει 
μόνον η προϋποθεση γ) της παρ. 3 του άρθρου 105 που ορίζει την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση καθώς και η προηγούμενη 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους του προσφέροντες.  

12. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

13. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 
ΆΡΘΡΟ 18ο – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (άρθρο 96 και 206 και 207 του Ν. 
4412/2016) 
 
1.Ο χρόνος οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών,  ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της δημόσιας σύμβασης.  Τυχόν προσφορές με μεγαλύτερο 
χρόνο παράδοσης θα αποκλείονται. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται 
υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,  
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β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή 
του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.  

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

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

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

7. Τελικός προορισμός και τόπος παράδοσης των ειδών είναι ο φυσικός χώρος των παιδικών 
χαρών όπου θα τοποθετηθούν τα είδη.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  (άρθρο 207 του Ν. 4412/2016) 
1. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

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

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

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
ΆΡΘΡΟ 20ο – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Η μεταφορά και οριστική παράδοση θα γίνουν με δαπάνη του προμηθευτή έτσι ώστε όλος ο 
εξοπλισμός να είναι έτοιμος προς χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας για να μπορεί να 
πιστοποιηθεί η κάθε παιδική χαρά. 
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Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος στους φυσικούς χώρους των 
παιδικών χαρών (Σκάλα, Αγία ειρήνη, Βαλεριάνο) και θα υποδειχθούν επακριβώς από την 
αναθέτουσα αρχή. Η παράδοση – παραλαβή των ειδών βεβαιώνεται από την αρμόδια 
επιτροπή του άρθρου 221 παρ. 5 του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(Άρθρο 213 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους 
των αντίστοιχων προδιαγραφών και προτύπων που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική 
Έκθεση.  

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα 
αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι 
άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή 
και ασφαλή λειτουργία τους. 

2.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (επιτροπή παραλαβής), μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου που στη 
παρούσα ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου ήτοι δεκαπέντε 
(15) ημέρες, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της 
νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, 
που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή) με την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

4. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή), ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή 
στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την 
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 202, 208, 209, 221 του ν. 
4412/2016 
 
1.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος 
που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν. 
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 γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση. 

2. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου 
Κεφαλλονιάς μέτα την οριστική και ολοκληρωμένη παράδοση των ειδών στο φυσικό τους 
χώρο.  

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παρούσα σύμβαση 
προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση από τον επικεφαλής του ειδικού συνεργείου Παιδικών 
χαρών του Δήμου.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό. 

 Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και 
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη 
χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, 
με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις 
του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την 
επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, 
η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους 
περαιτέρω ελέγχους.  

6. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η 
συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική.  

7. Το πρωτόκολλα που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και στον προμηθευτή.  

8. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να 
γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης των ειδών.  

9. Καθώς  η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής 
αρχίζει από την ημερομηνία της λήξης του συμβατικού χρόνου εντός του οποίο ο ανάδοχος 
οφείλει να παραδόσει τα είδη.  

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

11. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί 
να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το 
άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 23ο – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1.Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε 
ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Κατά την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 

2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου κατά τη 
νομοθεσία αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο), ύστερα 
από γνωμοδότηση είτε της Επιτροπής παραλαβής ή της υπηρεσίας που τυχόν επιβλέπει την 
εκτέλεση της σύμβασης:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,  

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 και τα έγγραφα της σύμβασης  

3. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και 
ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν 
η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

4. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:  
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση (αναθέτουσα αρχή).  
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β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
5. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου κατά τη νομοθεσία αποφαινόμενου 
οργάνου (Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο), ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει 
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε 
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 24ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 200 του Ν. 
4412/2016) 
 
1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.  

2. Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για 
το σύνολο των ειδών, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει με την καταβολή του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση 
είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο 
γωνμοδοτικό όργανο  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

 
4.Όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, το οποίο καλύπτει μέρος των δαπανών για συγκεκριμένα είδη προμηθειών 
τα οποία καταγράφονται σε ειδικό Πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης Ι Τεχνικές Προδιαγραφές Α/ 
Γενικά Στοιχεία, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία (ΥΑ  Αρ. Πρωτ. 
4748/20.2.2018) 
 
Α) Μετά την ένταξη της δράσης στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ο Δήμος υποβάλλει 
αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά σε δαπάνες της εγκεκριμένης δράσης , το οποίο αίτημα 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. σύμβαση, τιμολόγιο, πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής) όπως αυτά θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση. 
Β) Η ανωτέρω διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού ελέγξει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αποστέλλει αίτημα εκταμίευσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος μέσω του ειδικού 
λογαριασμού που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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Γ) Από τις πιστώσεις υπέρ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
πραγματοποιούνται οι πληρωμές του αναδόχου που αφορούν στα είδη τα οποία 
εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος. 
Δ) Αφού απορροφηθούν οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα είδη της προμήθειας, 
μετά εκταμιεύονται οι αμοιβές του αναδόχου που αφορούν στα μη επιλέξιμα είδη της 
προμήθειας τα οποία καλύπτονται από ιδίους πόρους του Δήμου. 
Για την άρτια εκτέλεση του προγράμματος από  τις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης των 
προμηθειών και καθώς η ΥΑ 4748/20.2.2018 ρητώς προβλέπει ότι πρέπει πρώτα να 
απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου, ο ανάδοχος 
θα εκδίδει ξεχωριστό παραστατικό για τα είδη που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ξεχωριστό παραστατικό για τα είδη που χρηματοδοτούνται από ιδίους 
πόρους του Δήμου, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξοπλισμού Ποσότητα Πηγή 

Χρηματοδότησης 
1 Τραμπάλα Παίδων – Ξύλινη Διθέσια 2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
2 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων) 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
3 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων) 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
4 Κούνια μεταλλική 2 θέσεων (παίδων) 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
5 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, αναρριχήσεις, σκάλα, 

πατάρια) 
1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  

1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-ΣΚΑΛΑ-
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) 

1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

8 Ελατήριο τραμπάλα νηπίων 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
9 Αίθριο –Σπιτάκι Επιτραπέζιων παιχνιδιών(νηπίων-

παίδων) 
1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

10 Παιχνίδι Λογικής 1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
11 Πολυθεσικός πάγκος ομαδικών παιχνιδιών με 

σκίαστρα 
1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

12 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος 150-170 cm 
Καουτσούκ (τ.μ.) 

460 Ιδίοι Πόροι 

13 Κόλλα δαπέδου (kg) 200 Ιδίοι Πόροι 
14 Ξύλινη Περίφραξη - πολύχρωμη 135 Ιδίοι Πόροι 
15 Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωματιστή 3 Ιδίοι Πόροι 
16 Κάδοι απορριμμάτων 6 Ιδίοι Πόροι 
17 Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών 5 Ιδίοι Πόροι 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
α/α Περιγραφή Εξοπλισμού-υλικών Ποσότητα Πηγή 

Χρηματοδότησης 
18 Φωτιστικά σώματα με τα απαιτούμενα υλικά  5 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
19 Προβολείς LED 30W με τα απαιτούμενα υλικά 2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
α/α Περιγραφή Εξοπλισμού Ποσότητα Πηγή 

Χρηματοδότησης 
20 Πληροφοριακή πινακίδα Οδηγιών χρήσης Παιδικής 

χαράς – ανακλαστική 
2 Ιδίοι Πόροι 

21 Πληροφοριακή πινακίδα δημοσιότητας 
χρηματοδότησης παιδικής χαράς από Πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ 

2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες 
σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
ΆΡΘΡΟ 26ο – ΦΟΡΟΙ/ΤΕΛΗ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει 
το Δήμο. 
 
 
      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  Αργοστόλι   11 / 7/2018                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                 Ο  Αν. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

     Σπύρος Παρίσης                     Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                           Πολιτικός  Μηχανικός,  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών 
χαρών Δημοτικής Ενότητας 

Σάμης 
                                                                                                Συνολικού Π/Υ: 46.028,80 με ΦΠΑ 

Α.Μ. 76/2018 
Α.Π.18495/11-7-2018 

 

ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟΝ 1ο 
Αντικείμενο της μελέτης 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την ανακατασκευή της 
προϋφιστάμενης παιδικών χαρών Καραβόμυλου και Πυργίου-Χαράκτι  της  Δημοτικής Ενότητας  
Σάμης, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος 
είναι η βελτίωση των αστικών υποδομών και ειδικότερα των παιδικών χαρών, που συμβάλλουν 
σημαντικά στον καθορισμό του επιπέδου ποιότητας ζωής των παιδιών. 
Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, των προτύπων 
προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές . 
 
ΑΡΘΡΟΝ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
2.  Του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει 
3. Του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει 
4. Του Ν. 4071/2012 (άρθρο 6 παρ. 14) 
4. Της ΥΑ28492/18-5-2009 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών 
για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα 
όργανα και η διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησής τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως ισχύει. 
Για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που διέπουν τα υπό προμήθεια είδη και για μεταβατικό διάστημα 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2018, ισχύουν οι εκδόσεις τόσο του 2008/9  ή του 2017.  
 
ΑΡΘΡΟΝ 3ο - Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 54 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Γενικά 
 
Α) Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177) 
Σε κάθε Παιδική Χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. 
Ειδικότερα : 
α) Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή 
ομαδικό παιχνίδι. 
β) Τα όργανα της παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 
σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176 (ΕΝ 1176). 
γ)Οι επιφάνειες προστασίας από πτώση πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177), ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ύψη κατά το 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. 
 

i. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών 
ασφαλείας πιστοποιείται από διαπιστευμένους φορείς ελέγχου και πιστοποίησης, 
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μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων 
πιστοποιητικών ελέγχου. 

ii. Η τοποθέτηση του εξοπλισμού της παρούσας μελέτης, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ευστάθειά του. Οι δραστηριότητες που 
περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, 
εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που 
απασχολούνται, την ηλικιακή ομάδα, την κατηγορία. 

iii. Τα χρώματα θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας. 
iv. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των ανακρουστικών δαπέδων θα γίνει σύμφωνα με 

τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της υπηρεσίας και τα 
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 

v. Η διάταξη των οργάνων μπορεί να τροποποιηθεί για βέλτιστη τοποθέτηση κατά τη 
γνώμη του αρμόδιου μηχανικού του Δήμου, εφόσον κριθεί ότι εξυπηρετείται έτσι 
καλύτερα η λειτουργία της παιδικής χαράς και πάντα εντός των πλαισίων της 
νομοθεσίας. 

vi. Τυχόν φθορές κατά την φορτοεκφόρτωση μεταφορά και εγκατάσταση, των  
γαλβανισμένων  και χρωματισμένων εξαρτημάτων  (σπασίματα, ραγίσματα κ λ π .) θα 
αποκαθίστανται με κατάλληλη επιδιόρθωση ή / και αντικατάσταση τεμαχίων εφόσον 
αυτό ορίσει η Υπηρεσία με δαπάνη του Αναδόχου. 

vii. Κατά τη μεταφορά των τεμαχίων θα χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που δεν 
προξενεί φθορές στις μεταλλικές, ώστε τα τεμάχια να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ 
τους ή με τα μεταλλικά μέρη του μέσου μεταφοράς. 

 
 
Β) Με την προσφορά του ο κάθε συμμετέχων και για όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα πρέπει να 
καταθέσει τα ακόλουθα και ανάλογα με τα είδη για τα οποία καταθέτει προσφορά. 
 Επί ποινή αποκλεισμού αντίγραφα πιστοποιητικών, όπως αυτά προδιαγράφονται από το ΦΕΚ 
2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 
(Υ.Α. 28492/2009), αναλυτικά: 
Το σύνολο του εξοπλισμού, πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, υποχρεωτικά θα 
πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176: 
“Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176). 
• Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση 
συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, §1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και 
§3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του 
ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

1. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης κάθε οργάνου με 
τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 α 
και β του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) (συγκεκριμένα του πρώτου εδάφιου της §2 και 
της §3 του άρθρου 5), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009). 
Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του 
άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του 
ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 
Η συμμόρφωση των οργάνων και της εγκατάστασής τους με το ανωτέρω πρότυπο και τις 
απαιτήσεις ασφάλειας, θα πρέπει να ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014) και στην Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και 
τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 
Εάν τα πιστοποιητικά είναι σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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2. Τo προσφερόμενο ανακρουστικό συνθετικό δάπεδο ασφάλειας θα πρέπει να φέρει 
πιστοποίηση από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό για το κρίσιμο ύψος 
πτώσης του δείγματος αναφοράς, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176 και 
ΕΛΟΤ EN 1177 και ΕΛΟΤ EN 71-3 (άρθρο 4 της με αρ. 28492/11-5-2009 υπουργικής απόφασης). 
3. Δήλωση με σχετικές πληροφορίες για κάθε εξοπλισμό που αναφέρονται στο άρθρο 5, παρ.3 
του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 
2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. 
4. Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα 
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 
είδους. 
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 
αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 
προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως 
προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι 
συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 
«κατασκευή του εργοστασίου μας». 
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου είδους ή αριθμός σχετικού καταλόγου απαραιτήτως 
με την επισήμανση του αριθμού σειράς παραγωγής. 
δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών 
ε. Απόκλιση του προτεινόμενου Είδους (Προτεινόμενης Κατασκευής) από την τεχνική 
προδιαγραφή της μελέτης 

5. Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει 
αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Εάν τα 
πιστοποιητικά είναι σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
6. Απαραιτήτως, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με δήλωση συμμόρφωσης, όπου 
ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές 
επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με 
σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε 
κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται. 
Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή 
της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων υπό 
προμήθεια υλικών ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημέρες. 
Προσφορές με μεγαλύτερο χρόνο παράδοση θα αποκλείονται. 
8. Όροι συντήρησης του παιδότοπου καθώς και προτεινόμενο πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης με Εγχειρίδιο Οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  
9. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας που δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α  
της Τεχνικής Μελέτης  
10. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως 
και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να 
πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-5-2009 και να 
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της παιδικής χαράς.  
11. Τα όργανα θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εγγυήσεις που εκδίδονται από τον 
κατασκευαστή του οργάνου για επιμέρους στοιχεία του οργάνου ανάλογα με το υλικό του.  
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Από τα παραπάνω αριθμημένα δικαιολογητικά, αυτά που αναφέρονται με αρίθμηση από 1 έως 
και 10 προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού με την κατάθεση της προσφοράς του 
ενδιαφερόμενου και  θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. 
Αντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών (με θεώρηση) πρέπει να υποβληθούν μαζί με όλα τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ορίζονται στην Γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και στο Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά πρέπει να 
μεταφραστούν.  
Το δικαιολογητικό με αρίθμηση 11 δεν αφορά την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών 
που ορίζονται στη μελέτη κατά το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016, αλλά προσκομίζειται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και συνεπώς  εμπίπτει στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  
 
Για την κατάθεση όλων των ανωτέρω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και την αξιολόγησή τους 
ισχύει  το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 περί Συμπλήρωσης – αποσαφήνισης πληροφοριών και 
δικαιολογητικών 
 
 
Ουσιώδεις απαιτήσεις 
Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατες εκτός εάν 
αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
 
 
      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  Αργοστόλι   11/7/2018                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                 Ο  Αν. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

     Σπύρος Παρίσης                     Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                           Πολικός  Μηχανικός,  
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Κεφαλλονιάς 

Αριθμός Διακήρυξης Δήμου Κεφαλλονιάς:.................................................. 
ΟΜΑΔΑ Α – ΑΜ 76/2018 
ΟΜΑΔΑ Α 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισμού Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος άνευ 

ΦΠΑ 
1 Τραμπάλα Παίδων – Ξύλινη Διθέσια Τεμ. 2   
2 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων 

παίδων) 
Τεμ. 1   

3 Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων) Τεμ. 1   
4 Κούνια μεταλλική 2 θέσεων (παίδων) Τεμ. 1   
5 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ (τσουλήθρες, 

αναρριχήσεις, σκάλα, πατάρια) 
Τεμ. 1   

6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  

Τεμ. 1   

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-
ΣΚΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (δάσος-φύση) 

Τεμ. 1   

8 Ελατήριο τραμπάλα νηπίων Τεμ. 1   
9 Αίθριο –Σπιτάκι προσομοίωσης (νηπίων-

παίδων) 
Τεμ. 1   

10 Παιχνίδι Λογικής Τεμ.  1   
11 Πολυθεσικός πάγκος ομαδικών 

παιχνιδιών με σκίαστρα (Σύνθεση) 
Τεμ.-

σύνθεση 
1  

 
  

12 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος κρούσης 
1,50μ.  – 1,70 μ. 

τ.μ. 460 τ.μ.   

13 Κόλλα δαπέδου (kg) kg 200 kg   
14 Ξύλινη Περίφραξη - πολύχρωμη μέτρο 135 m   
15 Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωματιστή Τεμ. 3   
16 Κάδοι απορριμμάτων Τεμ. 6   
17 Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτών Τεμ. 5   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και η παράδοση τους στον 
φυσικό χώρο της παιδικής χαράς ως ογκωδών ειδών πλήρως συναρμολογημένων και έτοιμων προς 
τοποθέτηση με ευθύνη του αναδόχου, έως την τελική τους παραλαβή από το αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 
Κεφαλλονιάς. 

 
Συμπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης 

ΦΠΑ 24% επί  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά των Τεχνικών Προδιαγραφών της ΟΜΑΔΑΣ Α  
της Τεχνικής Έκθεσης 76/2018 επί ποινή αποκλεισμού και τις υπεύθυνες δηλώσεις της Ενότητας  Β.3 της 
Τεχνικής Έκθεσης. 

Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Κεφαλλονιάς 

 
Αριθμός Διακήρυξης Δήμου Κεφαλλονιάς:.................................................. 

 
ΟΜΑΔΑ Β – ΑΜ 76/2018 

α/α Περιγραφή Οργάνου - Εξολισμού Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.20 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ 
ΜΠΑΛΕΣ OPAL    Φ-30 (διπλά) 

Τεμ. 5   

2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 30-50 W Τεμ. 10   
3 ΑΓΚΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τεμ. 5   
4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 5Χ4 ΝΥΥ μέτρο 60   
5 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50 W Τεμ 2   
6 PILLAR μεταλλικό εξωτερικού χώρου Τεμ 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και η 
παράδοση των ειδών  στην έδρα του Δήμου 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει γραπτώς για το κάθε είδος φωτιστικού που 
προσφέρει την κατανάλωση ρεύματος, τον συντελεστή ισχύος και το CRI. 

 
 
 
 
Συμπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης 

ΦΠΑ 24% επί  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης όλων 
των ειδών στον αποθηκευτικό χώρο στην έδρα του Δήμου με ευθύνη του αναδόχου, έως την τελική 
τους παραλαβή από το αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς. 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
ΟΜΑΔΑΣ Β της Τεχνικής Έκθεσης 76/2018 επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Κεφαλλονιάς 

 
Αριθμός Διακήρυξης Δήμου Κεφαλλονιάς:.................................................. 

 
ΟΜΑΔΑ Γ   - Α.Μ 76/2018 
 

α/α Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ   Τεμ. 2   
2 Πληροφοριακή πινακίδα δημοσιότητας 

χρηματοδότησης παιδικής χαράς 
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  

Τεμ. 2   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

 
Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και η 
παράδοση των πινακίδων  στην έδρα του Δήμου. 
 

 
 

 
Συμπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης 

ΦΠΑ 24% επί  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης όλων 
των ειδών στον αποθηκευτικό χώρο στην έδρα του Δήμου με ευθύνη του αναδόχου, έως την τελική 
τους παραλαβή από το αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς. 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά της ΟΜΑΔΑ Γ  των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης 76/2018 επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 
 




