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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από το πρακτικό  08 / 2021 ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ του Διμου Χερςονιςου. 
 
τισ Γοφρνεσ, ςτθν ζδρα του Διμου Χερςονιςου, ςιμερα τθν 12θ του μθνόσ Μαρτίου 2021, θμζρα 

Παραςκευι, θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Χερςονιςου, ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτο 
Δθμοτικό Κατάςτθμα, φςτερα από τθν με αρ. πρωτ. 3814 / 8-3-2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ, που δθμοςιεφκθκε και απεςτάλθ θλεκτρονικά ςτα μζλθ τθσ και αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 3852/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 77 
του Ν. 4555/2018. 

 
Η ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε με τθλεδιάςκεψθ, ςφμφωνα με τθν Πράξθ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου ΦΕΚ 55 τεφχοσ Πρϊτο 11-3-2020, άρκρο 10 παρ. 1) «κατά το διάςτθμα λιψθσ μζτρων 
αποφυγισ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ (COVID-19), θ λιψθ των αποφάςεων των πάςθ φφςεωσ ςυλλογικϊν 
οργάνων των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των εποπτευόμενων νομικϊν τουσ 
προςϊπων μπορεί να λαμβάνει χϊρα είτε δια περιφοράσ κατά τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου  67 
και τθσ παρ. 1 του άρκρου 167 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα με το άρκρο 184 
παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τθλεδιάςκεψθσ με κάκε πρόςφορο τθλεπικοινωνιακό μζςο, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ από  30-3-2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 75/ΣΑ/30-3-2020) άρκρο 43 
παρ. 1, τθν υπ. αρικμ. 40/31-03-2020 Εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, για τθν ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων για τα παρακάτω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.   

 
 Ώρα  ζναρξθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ: 09.30 π.μ. 

 
       Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι από τα επτά  (7) μζλθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ παρόντεσ ιταν: 
 
                Παρόντεσ                    Απόντεσ 

1. ζγκοσ Ιωάννθσ, Πρόεδροσ                 Φραγκιαδάκθσ Βαρδισ 
2. Ανυφαντάκθσ Εμμανουιλ                         
3. Χειρακάκθσ Γεϊργιοσ 
4. Καλαϊτηάκθσ Εμμανουιλ     
5. Πλευράκθσ Εμμανουιλ 
6. Διαμαντάκθσ Εμμανουιλ 
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τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ Μανδαλάκθ Αικατερίνθ υπάλλθλοσ του Διμου για τθν τιρθςθ των 
πρακτικϊν. 

 
Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ απαρτίασ ο Διμαρχοσ και Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κιρυξε 

τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ειςθγοφμενοσ το παρακάτω κζμα ανζφερε τα εξισ: 
 

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Περί ζγκριςθσ διενζργειασ ανοιχτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ, ζγκριςθ και ςφνταξθ  όρων για 
τθν προμικεια οργάνων παιδικϊν χαρϊν του Διμου Χερςονιςου».    
 
Αρικμόσ  Απόφαςθσ    71  /  2021 

 
 
Για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο Διμαρχοσ και Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 

είχε κζςει με email υπόψθ των μελϊν τθσ τθν από 01.02.2021 ειςιγθςθ του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν  Τπθρεςιϊν, θ οποία αναφζρει τα εξισ: 

 

Έπμκηαξ οπυρε : 

1. Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.4412/8-8-2016 ΦΓΗ 147Α (Δεμυζηεξ Οομβάζεηξ Ένγςκ, Ννμμεζεηχκ θαη 

Ρπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Μδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ). 

2. Πμ Ν.Δ. 80/2016 «Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ δηαηάθηεξ» (ΦΓΗ 145Α/2016) υπςξ ηζπφεη θαη 

ημο Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Νενί μηθμκμμηθήξ δημηθήζεςξ θαη ιμγηζηηθμφ ηςκ Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ» 

(ΦΓΗ 114Α/1959,  

3. Πμ Κ.4555/2018,  

4. Πεκ με ανηζμυ 9-ΠΞΜΝ./2017 Ιειέηε ηεξ Δ/κζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ Πμήμα Πεπκηθχκ Ένγςκ, 

πνμτπμιμγηζμμφ 301.803,60 €, με ηίηιμ «Ννμμήζεηα μνγάκςκ παηδηθχκ πανχκ Δ. ενζμκήζμο». 

5. Πμ γεγμκυξ υηη έπμοκ πνμβιεθζεί θςδηθμί ανηζμμί ζημ ζθέιμξ ηςκ ελυδςκ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο 

Δήμμο ενζμκήζμο έημοξ 2021, Η.Α: 64.7135.0001 & Η.Α.: 30.7135.0010, με ηίηιμ «Ννμμήζεηα 

μνγάκςκ παηδηθχκ πανχκ Δ. ενζμκήζμο» γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ εκ ιυγς πνμμήζεηαξ,  

6. Tε με ανηζμυ 105/2021  Απυθαζε Ακάιερεξ Ρπμπνέςζεξ  πμζμφ 227.000,00 € θαη ηε με ανηζμυ 

215/2021  Απυθαζε Ακάιερεξ Ρπμπνέςζεξ  πμζμφ 74.803,60 € γηα ημ έημξ 2021 ηεξ Μηθμκμμηθήξ 

Ρπενεζίαξ ημο Δήμμο. 

Γηζεγμύμαζηε : 
 Πεκ έγθνηζε ηεξ με ανηζμυ: 9-ΠΞΜΝ/2017 Ιειέηεξ ηεξ Δ/κζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ Πμήμα 

Πεπκηθχκ Ένγςκ, πνμτπμιμγηζμμφ 301.803.60 €, με ηίηιμ «Ννμμήζεηα μνγάκςκ παηδηθχκ πανχκ Δ. 

ενζμκήζμο». 

 

 Πε έγθνηζε δηεκένγεηαξ Ακμηθημφ Δηεζκμφξ Ειεθηνμκηθμφ Δηαγςκηζμμφ γηα ηεκ πνμμήζεηα με ηίηιμ 

«Ννμμήζεηα μνγάκςκ παηδηθχκ πανχκ Δ. ενζμκήζμο», ζοκμιηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ 301.803,60 €, γηα 

ηεκ μπμία έπεη εγγναθεί ζπεηηθή πίζηςζε ζε βάνμξ ηςκ Η.Α: 64.7135.0001 & Η.Α.: 30.7135.0010, ημο 

εγθεθνημέκμο πνμτπμιμγηζμμφ ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 
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 Πμκ θαζμνηζμυ ηςκ υνςκ ηεξ Δηαθήνολεξ ημο Ακμηθημφ Δηεζκμφξ Ειεθηνμκηθμφ Δηαγςκηζμμφ γηα ηεκ 

πνμμήζεηα με ηίηιμ: «Ννμμήζεηα μνγάκςκ παηδηθχκ πανχκ Δ. ενζμκήζμο», ζφμθςκα με ημ ζοκεμμέκμ 

ζπέδημ Ακαιοηηθήξ θαη Νενηιεπηηθήξ Δηαθήνολεξ. 
 
υνεχίηοντασ ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ είπε ότι θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 

μασ ςυνζταξε τθν αρικμ. 9-ΣΡΟΠ./2017 Μελζτθ που αφορά τθν προμικεια «οργάνων παιδικϊν χαρϊν Δ. 
Χερςονιςου», προχπολογιςμοφ 301.803,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% (κόςτοσ προμικειασ 
243.390,00 € + ΦΠΑ 24% 58.413,60 €).  

τον προχπολογιςμό εςόδων εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2021 και ςτον ΚΑ 64.7135.0001 με τίτλο 
«*προμικεια οργάνων παιδικϊν χαρϊν ΑΕ055 (2017Ε05500010) ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ¨, ζχει εγγραφεί θ 
ςχετικι πίςτωςθ, ποςοφ 227.000,00 € και ςτον ΚΑ 30.7135.0010, με τίτλο «Προμικεια οργάνων παιδικϊν 
χαρϊν Δ. Χερςονιςου», πίςτωςθ ποςοφ 74.803,60 €.  

Από τθν Οικονομικι Τπθρεςία εκδόκθκε θ αρικμ. 105/2021  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ  ποςοφ 
227.000,00 € και θ με αρικμό 215/2021  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ  ποςοφ 74.803,60 €  

Χρθματοδότθςθ: ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ και ΕΟΔΑ. 
Κατόπιν τοφτου θ Οικονομικι Επιτροπι, πρζπει να κακορίςει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του 

Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τθν αρικμ. 9-ΣΡΟΠ./2017 μελζτθ.  
 
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κάλεςε τα μζλθ τθσ να αποφαςίςουν ςχετικά.  
 
 Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, τθν 

αρικμ. 9-ΣΡΟΠ./2017 μελζτθ, τθν ςχετικι με τθν εκτζλεςθ των προμθκειϊν νομολογία, τον 
προχπολογιςμό εςόδων – εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2021, τθν αρικμ.  105/2021  Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Τποχρζωςθσ  ποςοφ 227.000,00 € και τθν αρικμ. 215/2021  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ  ποςοφ 
74.803,60 € για το ζτοσ 2021,  τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τισ 
διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 4623/2019, τισ 
διατάξεισ του άρκρου 77 του Ν. 4555/2018 και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

Αποφαςίηει ομόφωνα : 
1. Εγκρίνει τθν με αρικμό 9-ΣΡΟΠ./2017 μελζτθ που αφορά τθν Προμικεια «οργάνων παιδικϊν 

χαρϊν Διμου Χερςονιςου», προχπολογιςμοφ 301.803,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  
2. Εγκρίνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «Προμικεια οργάνων παιδικϊν χαρϊν Διμου 

Χερςονιςου», με διεκνι ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και με τθν υπ’ αρικμ. 9-ΣΡΟΠ./2017 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 
Χερςονιςου.  

3. Εγκρίνει τθν διεξαγωγι διεκνοφσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ανωτζρω προμικειασ.  

4. Η Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ  ζχει οριςτεί με τθν αρικμ. 432/2020 ςε 
ορκι επανάλθψθ απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και αποτελείται από τουσ κάτωκι μόνιμουσ 
υπαλλιλουσ του Διμου Χερςονιςου:  
Σακτικά μζλθ  

 Σηαγάκθσ Μιχαιλ, κατθγορίασ/κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν 

 Κριτςωτάκθ Χριςτοκζα, κατθγορίασ/κλάδου ΠΕ6 Σοπογράφων Μθχανικϊν  

 Τφαντι οφία, κατθγορίασ/κλάδου ΣΕ4 Μθχανολόγων / Ηλεκτρολόγων – Μθχανικϊν 
Αναπλθρωματικά μζλθ  

 Ιατροφδθ Βαςιλεία, κατθγορίασ/κλάδου ΣΕ3 Σεχνολόγων Πολιτικϊν Μθχανικϊν  

 Ζουρίδθσ Εμμανουιλ, κατθγορίασ/κλάδου ΣΕ 13 Σεχνολόγων Γεωπονίασ  
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 Μεϊντάνθ Άννα, κατθγορίασ/κλάδου ΠΕ 6 Σοπογράφων Μθχανικϊν  
 

5. Η ανάδειξθ του εργολάβου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «Προμικεια οργάνων παιδικϊν 
χαρϊν Διμου Χερςονιςου», κα γίνει με Δθμόςιο Διεκνι ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ.  

6.  υντάςςει τουσ όρουσ του διεκνοφσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ωσ εξισ: 
 
 

                                               

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΓΝΖΠΞΜΝΕ 

 

ΠΓΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΓΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 

Ο Δήμανπμξ Υενζμκήζμο Νμμμύ Ηναθιείμο, πνμθενφζζεη Δεμόζημ Ακμηθηό Ηιεθηνμκηθό 

Δηαγςκηζμό, με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ πιέμκ ζομθένμοζα, απυ μηθμκμμηθή άπμρε, πνμζθμνά 

βάζεη ηημήξ, με ακηηθείμεκμ ηεκ πνμμήζεηα με ηίηιμ: «ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΥΑΡΩΝ Δ. ΥΓΡΟΝΗΟΤ» ΑΓ055(2017Γ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟ II, 

πνμτπμιμγηζμμφ: 301.803,60 €, πμο ζα δηελαπζεί ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.4412 / 2016 

θαη ημο Δ.Η.Η. (Κ. 3463/2006). 

 
Γπςκομία ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Παποδνμμηθή δηεφζοκζε ΝΞΩΕΚ ΑΙΓΞ ΒΑΟΕ ΓΜΡΞΚΩΚ 

Νυιε ΓΜΡΞΚΓΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜ ΗΞΕΠΕΟ 

Παποδνμμηθυξ Ηςδηθυξ 70014 

χνα1 ΓΘΘΑΔΑ 

Ηςδηθυξ ΚUTS2 EL431 

Πειέθςκμ 2813404635, 2813404686 

Φαλ 2813404608 

Ειεθηνμκηθυ Παποδνμμείμ  promithies@hersonisos.gr 

Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ3 δηαγςκηζηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ. 

ΟΠΑΡΞΜΟ ΠΑΗΑΗΕΟ (ΠΕΘ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ 2813404635) 

                                                 
1
 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  

2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
3 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 

Γμφνκεξ:  …/03/2021 

Αν Ννςη: 

mailto:promithies@hersonisos.gr
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Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ4 ηεπκηθήξ θφζεςξ ΓΡΘΡΙΖΑ ΑΞΗΖΜΘΑΗΕ (ΠΕΘ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ 2813404686) 

Γεκηθή Δηεφζοκζε ζημ δηαδίθηομ  (URL) http://www.hersonisos.gr 

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηελαπζεί ειεθηνμκηθά ζηε Δηαδηθηοαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ημο 

Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο..  

Ημενμμεκία ειεθηνμκηθήξ απμζημιήξ ηεξ πνμθήνολεξ ζηεκ Τπενεζία Γπίζεμςκ Γθδόζεςκ ηςκ 

Γονςπασθώκ Κμηκμηήηςκ: 18/03/2021 (2021/S 057-143405).  

Ημενμμεκία ακάνηεζεξ ζημ ΚΗΜΔΗ – ΔΙΑΤΓΓΙΑ: 26/03/2021  

Ημενμμεκία ακάνηεζεξ ζηε Δηαδηθηοαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ..Η.Δ.Η..: 

26/03/2021  

Ημενμμεκία θαη ώνα έκανλεξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ: 27/03/2021 θαη ώνα 15.00 π.μ  

Καηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη ώνα παναιαβήξ πνμζθμνώκ 22/04/2021 θαη ώνα 17.00          

Η ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνώκ ζα γίκεη ζηηξ 26/04/2021 θαη ώνα 9.00 π.μ  

Οε πενίπηςζε πμο δεκ έπεη οπμβιεζεί θαμία πνμζθμνά ηυηε ε Γπηηνμπή δηαγςκηζμμφ ζα ζοκεδνηάζεη ζηηξ 

23/04/2021 θαη χνα 9.00 πμ πνμθεημέκμο κα ζοκηάλεη ζπεηηθυ πναθηηθυ έηζη χζηε κα επηηαποκζεί ε 

δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα οπμβμιήξ 

πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα. 

 

Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο ζοζηήμαημξ 

βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν. 3  

ημο άνζνμο 6 ημο Κ. 4155/13 θαη ζημ άνζνμ 6 ηεξ ΡΑ Ν1-2390/2013 «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη 

δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)». 

 

Οημ δηαγςκηζμυ μπμνμφκ κα ιάβμοκ μένμξ ακαγκςνηζμέκα θοζηθά θαη κμμηθά πνυζςπα εμεδαπά ή 

αιιμδαπά, ζοκεηαηνηζμμί θαη εκχζεηξ, θμηκμπναλίεξ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, με ηδία πανμοζία ή με 

ελμοζημδμηεμέκμ εθπνυζςπμ, πμο αζθμφκ ημ επάγγειμα ηεξ πενηγναθυμεκεξ ενγαζίαξ θαη απμδεδεηγμέκα 

ιεηημονγμφκ κυμημα, δηαζέημοκ ημκ απαηημφμεκμ ελμπιηζμυ αιιά θαη ηεκ ηεπκμγκςζία γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ 

ενγαζίαξ.  

 

Μη ακςηένς απαηηείηαη κα δηαζέημοκ ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμφμεκε απυ πηζημπμηεμέκε ανπή πανμπήξ 

ρεθηαθήξ οπμγναθήξ θαη κα εγγναθμφκ ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα (Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.-Δηαδηθηοαθή πφιε 

www.promitheus.gov.gr) αθμιμοζχκηαξ ηε ζπεηηθή δηαδηθαζία εγγναθήξ. 

 

                                                                                                                                                                                
πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016   

4 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 

πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Γηα ηεκ έγθονε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, θαηαηίζεηαη απυ ημοξ 

ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ (πνμζθένμκηεξ), εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ, ζφμθςκα με ηα 

ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 2.2.2.1 ηεξ ακαιοηηθήξ δηαθήνολεξ. 

 

Ε Ννμθήνολε ημο δηαγςκηζμμφ ζα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο ενζμκήζμο, ζηεκ Ρπενεζία 

Γπίζεμςκ Γθδυζεςκ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ: 2021/S 057-143405,  ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε 

www.hersonisos.gr θαη ζηεκ δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

 

Νενηιεπηηθή δηαθήνολε ζα δεμμζηεοζεί ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο N.4412/2016.  

 

Πα έλμδα δεμμζίεοζεξ ζα βανφκμοκ ημκ ακάδμπμ. 

 

 

  Ο Δήμανπμξ 

 

 

Ιςάκκεξ έγθμξ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hersonisos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ημηπεία Ακαζέημοζαξ Ανπήξ  

 

Γπςκομία ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Παποδνμμηθή δηεφζοκζε ΝΞΩΕΚ ΑΙΓΞ ΒΑΟΕ ΓΜΡΞΚΩΚ 

Νυιε  ΓΜΡΞΚΓΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜ ΗΞΕΠΕΟ 

Παποδνμμηθυξ Ηςδηθυξ 70014 

χνα5 ΓΘΘΑΔΑ 

Ηςδηθυξ ΚUTS6 EL431 

Πειέθςκμ 2813404635 

Φαλ 2813404608 

Ειεθηνμκηθυ Παποδνμμείμ  promithies@hersonisos.gr 

Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ7 δηαγςκηζηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ. 

ΟΠΑΡΞΜΟ ΠΑΗΑΗΕΟ (ΠΕΘ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ 2813404635) 

Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ8 ηεπκηθήξ θφζεςξ ΓΡΘΡΙΖΑ ΑΞΗΖΜΘΑΗΕ (ΠΕΘ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ 2813404686) 

Δηεφζοκζε ημο πνμθίι αγμναζηή ζημ δηαδίθηομ 

(URL)9 

http://www.hersonisos.gr 

 

Γίδμξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ  

Ε Ακαζέημοζα Ανπή είκαη 10 Δήμμξ θαη ακήθεη ζηεκ Γεκηθή Ηοβένκεζε (Ρπμημμέαξ Μ.Π.Α.)11 

   

Κύνηα δναζηενηόηεηα Α.Α.12 

Ε θφνηα δναζηενηυηεηα ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ είκαη μη Γεκηθέξ Δεμυζηεξ Ρπενεζίεξ 

                                                 
5 Ιυκμ γηα ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ  
6 Ιυκμ γηα ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ  
7 Οομπιενχκεηαη ημ υκμμα, ε δηεφζοκζε, μ ανηζμυξ ηειεθχκμο θαη ηειεμμμημηοπηθμφ μεπακήμαημξ (FAX), ε δηεφζοκζε ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο (e-mail) ηεξ οπενεζίαξ 

πμο δηεκενγεί ημκ δηαγςκηζμυ, θαζχξ θαη μ ανμυδημξ οπάιιειμξ ηεξ οπενεζίαξ αοηήξ, άνζνμ 53 παν. 2 πεν. γ ημο κ. 4412/2016   
8 Οομπιενχκεηαη ημ υκμμα, ε δηεφζοκζε, μ ανηζμυξ ηειεθχκμο θαη ηειεμμμημηοπηθμφ μεπακήμαημξ (FAX), ε δηεφζοκζε ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο (e-mail) ηεξ οπενεζίαξ 

πμο δηεκενγεί ημκ δηαγςκηζμυ, θαζχξ θαη μ ανμυδημξ οπάιιειμξ ηεξ οπενεζίαξ αοηήξ, άνζνμ 53 παν. 2 πεν. γ ημο κ. 4412/2016   
9 Γθυζμκ οπάνπεη θαη γηα ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ   
10 Ακαθένεηαη ημ είδμξ ηεξ Α.A., ππ Ρπμονγείμ, Νενηθένεηα, Απμθεκηνςμέκε Δημίθεζε, Κμζμθμμείμ, Δήμμξ, ΑΓ  ημο Δεμμζίμο θιπ θαη ακ απμηειεί “θεκηνηθή θοβενκεηηθή 

ανπή (ΗΗΑ)» ή “με θεκηνηθή ακαζέημοζα ανπή” θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 2 παν. 1 πεν. 2 θαη 3 ημο κ. 4412/2016 
11 Ακαθένεηαη ζε πμηα οπμδηαίνεζε ημο δεμυζημο ημμέα ακήθεη ε Α.Α.: α) Γεκηθή Ηοβένκεζε (Ρπμημμέαξ Ηεκηνηθήξ Ηοβένκεζεξ, Ρπμημμέαξ ΜΠΑ, Ρπμημμέαξ ΜΗΑ) ή β) 

Δεμυζημξ Πμμέαξ (Νιεκ Γεκηθήξ Ηοβένκεζεξ) θαηά ηηξ οπμδηαηνέζεηξ ημο άνζνμο 14 ημο κ. 4270/14.  
12 Γπηιέγεηαη ε θφνηα δναζηενηυηεηα ηεξ Α.Α., βιέπε θαη Νανάνηεμα ΖΖ (Ννμθήνολε Οφμβαζεξ), Πμήμα Ζ, παν  1.5, Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 2015/1986 ηεξ 

Γπηηνμπήξ (L 296). α) Γεκηθέξ δεμυζηεξ οπενεζίεξ β) Άμοκα, γ) Δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δ) Νενηβάιιμκ, ε) Μηθμκμμηθέξ θαη δεμμζημκμμηθέξ οπμζέζεηξ, ζη) Ργεία, δ) Οηέγαζε θαη 

οπμδμμέξ θμηκήξ ςθέιεηαξ, ε) Ημηκςκηθή πνμζηαζία, ζ) Ακαροπή, πμιηηηζμυξ θαη ζνεζθεία, η) Γθπαίδεοζε, ηα) Ποπυκ άιιε δναζηενηυηεηα. 

mailto:promithies@hersonisos.gr
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ημηπεία Γπηθμηκςκίαξ 13  

Πα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ είκαη δηαζέζημα γηα ειεφζενε, πιήνε, άμεζε & δςνεάκ ειεθηνμκηθή πνυζβαζε 

ζηεκ δηεφζοκζε (URL): http://www.hersonisos.gr/press-release/contests 

 

1.2 ημηπεία Δηαδηθαζίαξ-Υνεμαημδόηεζε 

Γίδμξ δηαδηθαζίαξ  

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηελαπζεί με ηεκ ακμηθηή δηαδηθαζία ημο άνζνμο 27 ημο κ. 4412/16.  

 

Υνεμαημδόηεζε ηεξ ζύμβαζεξ14 

Μ ζοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ μειέηεξ ακένπεηαη ζηα 301.803,60 εονχ (με ΦΝΑ 24%) θαη πνμένπεηαη 

απυ πνεμαημδυηεζε ημο Ννμγνάμμαημξ "ΦΖΘΜΔΕΙΜΟ ΖΖ" (2017ΟΓ05500010) θαη απυ ίδηα έζμδα. Ε 

δαπάκε γηα ηεκ εκ ζφμβαζε βανφκεη ηηξ με Η.Α: 64.7135.0001 θαη Η.Α: 30.7135.0010 ζπεηηθέξ πηζηχζεηξ 

ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο μηθμκμμηθμφ έημοξ 2021 ημο Δήμμο ενζμκήζμο15 . Οπεηηθή ε με ανηζμυ ΑΔΑ: 

Σ5ΕΦ465Θ7-2ΖΕ Απυθαζε έκηαλεξ πνάλεξ ζημ Ννυγναμμα "ΦΖΘΜΔΕΙΜΟ ΖΖ".  

1.3 οκμπηηθή Πενηγναθή θοζηθμύ θαη μηθμκμμηθμύ ακηηθεημέκμο ηεξ ζύμβαζεξ  

Ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ  ηεξ πανμφζαξ  δηαθήνολεξ είκαη ε πνμμήζεηα με ηίηιμ «Πνμμεζείαξ μνγάκςκ 

παηδηθώκ πανώκ Δ. Υενζμκήζμο». ΑΓ055(2017Γ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟ II. 

Νημ ζογθνημέκα, ε πνμμήζεηα ζημπεφεη ζηεκ ακαβάζμηζε ηςκ παηδηθχκ πανχκ ημο Δήμμο θαη ζογθεθνημέκα 

ζηηξ πενημπέξ, Γςκηέξ, Θημέκαξ ενζμκήζμο, Ηαηκμφνημ ςνηυ, Ακάιερε, Νάκς ενζυκεζμξ, Ηνάζη, 

Γάιηπε, Οηαιίδα, Αβδμφ, Βναπυθεπμξ, Γπηζθμπή (Νάνθμ Νακαγηςηάθε) θαη ζηεκ πενημπή Οηαμκημί,  μέζς 

ηεξ απυθηεζεξ κέςκ μνγάκςκ θαη παηπκηδηχκ.                

Ακαιοηηθά ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ ακαθένεηαη ζημ Πανάνηεμα Ι ηεξ οπόρε δηαθήνολεξ. 

 

Πα πνμξ πνμμήζεηα είδε θαηαηάζζμκηαη ζημκ αθυιμοζμ θχδηθα ημο Ημηκμφ Θεληιμγίμο δεμμζίςκ 

ζομβάζεςκ (CPV) : 37535200-9  

 

Ε εθηημχμεκε αλία ηεξ ζφμβαζεξ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 301.803,60 € ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 24 

% (πνμτπμιμγηζμυξ πςνίξ ΦΝΑ: 243.390,00 € ΦΝΑ : 58.413,60 €). 

 

                                                 
13 Γπηιέγμκηαη θαη ζομπιενχκμκηαη ηα ακηίζημηπα εδάθηα, πνβι άνζνα 22 θαη 67 κ. 4412/16 
14 Άνζνμ 53 παν. 2 εδ. δ  κ. 4412/2016 
15 Ακαθένμκηαη ηα ζημηπεία ημο Φμνέα, ηεξ Οοιιμγηθήξ Απυθαζεξ θαη ημο Ηςδηθμφ Ανηζμμφ Γλυδςκ ημοξ 

μπμίμοξ βανφκεη ε πίζηςζε γηα ηεκ πνεμαημδυηεζε ηεξ ζφμβαζεξ 
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 Η δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ μνίδεηαη ζε έλη μήκεξ (06) μήκεξ από ηεκ εμενμμεκία πμο ε δ/κζε ηεπκηθώκ 

οπενεζηώκ ημο Δήμμο ζα εκεμενώκεη εγγνάθςξ ημκ Ακάδμπμ κα πνμπςνήζεη ζηεκ ημπμζέηεζε ηςκ 

μνγάκςκ. 

Ε ζφμβαζε ζα ακαηεζεί με ημ θνηηήνημ ηεξ πιέμκ ζομθένμοζαξ απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνάξ, 

απμθιεηζηηθά βάζεη 16 ηεξ ζοκμιηθήξ ηημήξ, αθμφ ειεγπζεί θαη είκαη ζφμθςκε με ηηξ ηεπκηθέξ 

πνμδηαγναθέξ πμο έπμοκ εγθνηζεί. 

 

Μη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά γηα ημ ζύκμιμ ημο δεημύμεκμο 

ελμπιηζμμύ επί πμηκή απμθιεηζμμύ.  Οηηξ ηημέξ ηςκ πνμζθμνχκ ζα πενηιαμβάκεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ημο 

ελμπιηζμμφ, πιήνμοξ θαη εημίμμο πνμξ πνήζε, θαζχξ θαη μηθνμτιηθά πμο είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ μνζή 

εγθαηάζηαζε ηςκ ελμπιηζμχκ, χζηε μη παηδηθέξ πανέξ κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ 

θαη ηεξ μειέηεξ. 

 

Ννμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη γηα ημ ζφκμιμ ηεξ πνμμήζεηαξ. Μη δχδεθα παηδηθέξ πανέξ ημο Δήμμο, 

ακελάνηεηα απυ ηε γεςγναθηθή ημοξ πςνμζέηεζε, απμηειμφκ έκα εκηαίμ ιεηημονγηθυ ζφζηεμα πχνςκ 

άζιεζεξ θαη ροπαγςγίαξ, γηα ηεκ μμμηυμμνθε δηαμυνθςζε ημο μπμίμο, με μμμεηδή ελμπιηζμυ, απαηηείηαη 

εκηαίμξ ζοκημκηζμυξ ημο πνμζςπηθμφ θαη ηςκ ενγαζηχκ ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ, πνμθεημέκμο κα 

επηηεοπζεί ε εμπνυζεζμε θαη πνμζήθμοζα εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ, πμο απμβιέπεη ζηε δεμημονγία 

ζφγπνμκςκ πχνςκ ροπαγςγίαξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ παηδηχκ ηςκ δεμμηηθχκ δηαμενηζμάηςκ ημο Δήμμο θαη 

ζηεκ αζθαιή ιεηημονγία ηςκ πχνςκ αοηχκ, εκυρεη θαη ηςκ ζεζπηδυμεκςκ απυ ηεκ μηθεία κμμμζεζία 

αοζηενχκ πνμδηαγναθχκ.  

 

Tα υνγακα μηαξ παηδηθήξ πανάξ θαη μη επηθάκεηεξ πηχζεξ ημοξ κμμφκηαη ςξ αδηαίνεημ ζφκμιμ θαη 

οπυθεηκηαη ζε αοζηενέξ εονςπασθέξ πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ, υπςξ αοηέξ πενηγνάθμκηαη ακαιοηηθά ζηε 

μειέηε. Tα πνμξ πνμμήζεηα οιηθά, πμο ελάιιμο είκαη μμμεηδή θαη αθμνμφκ ζε ελμπιηζμυ παηδηθχκ πανχκ 

απμηειμφκ μηα, αδηαίνεηε μμάδα. Πμ γεγμκυξ αοηυ πνμηνέπεη ηεκ ακάζεζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζε έκακ 

ακάδμπμ, μ μπμίμξ ιυγς ηεξ θφζεξ ηεξ πνέπεη κα έπεη ελμιμθιήνμο ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζύμβαζεξ. Μ 

ακάδμπμξ είκαη μ ίδημξ μμκαδηθυξ οπεφζοκμξ γηα ημκ ζοκημκηζμυ ημο πνμζςπηθμφ ημο θαη ηςκ ενγαζηχκ 

θαζχξ θαη γηα ηεκ αζθαιή θαη ζςζηή ημπμζέηεζε ηςκ εηδχκ θαη ηειηθά μ μμκαδηθυξ οπυιμγμξ πνμξ ημκ 

Δήμμ ζηεκ πενίπηςζε θαζοζηένεζεξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ, θαθμηεπκίαξ ή μπμημοδήπμηε άιιμο 

ιυγμο. Γπίζεξ, μπμνεί κα οπάνλεη μ βέιηηζημξ έιεγπμξ οιηθχκ - ελμπιηζμμφ, ημπμζέηεζεξ αοηχκ θαη άμεζε 

ζοκεκκυεζε. 

 

Ηάης απ‟ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ, ε επηηοπήξ θαη εμπνυζεζμε εθηέιεζε αοημφ ημο ηφπμο ζφμβαζεξ 

πνμτπμζέηεη ηζπονυ θεκηνηθυ ζοκημκηζμυ θαη παναθμιμφζεζε, ακηί ηεξ δηαίνεζεξ θαη γη‟ αοηυ ημ ιυγμ ηα 

πνμξ πνμμήζεηα οιηθά, πμο ελάιιμο είκαη μμμεηδή θαη αθμνμφκ ζε ελμπιηζμυ παηδηθχκ πανχκ απμηειμφκ 

μηα, αδηαίνεηε μμάδα. Οηεκ πενίπηςζε πμο ε εκ ιυγς πνμμήζεηα πςνηζηεί ζε ημήμαηα, εγθομμκεί θίκδοκμξ 

κα μεκ οπάνλεη ακάδμπμξ γηα υια ηα ημήμαηα ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή ή εκ ηέιεη κα μεκ πνμθφρεη ακάδμπμξ 

γηα θάπμημ απυ ηα ημήμαηα. Πμ γεγμκυξ αοηυ, ζα θαζοζηενμφζε ζεμακηηθά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ 

ακαβάζμηζεξ ηςκ παηδηθχκ πανχκ θαζχξ μέπνη κα γίκεη επακαπνμθήνολε ημο ημήμαημξ ηεξ πνμμήζεηαξ, 

                                                 
16 Άνζνμ 86 κ.4412/2016.  
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γηα ηεκ μπμία δεκ ακαδείπζεθε μεημδυηεξ θαη ηειηθά κα πνμθφρεη ακάδμπμξ, ζα έπνεπε κα πενάζεη ημ 

ακάιμγμ πνμκηθυ δηάζηεμα.  

 

Όιε αοηή ε δηαδηθαζία ζα είπε ςξ απμηέιεζμα κα παζεί πμιφηημμξ πνυκμξ θαη πυνμη γηα ημ Δήμμ θαη ημοξ 

Δεμυηεξ. Οοκεπχξ, απαηηείηαη ε εκηαία δεμμπνάηεζε αοηήξ ηεξ πνμμήζεηαξ. Άιιςζηε, μη υνμη δηαθήνολεξ 

δεκ απμθιείμοκ ηε δοκαηυηεηα ζηε ζηήνηλε άιιςκ θμνέςκ ή εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ θαη ςξ εθ 

ημφημο δεκ πενημνίδεηαη μ ανηζμυξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη ηςκ ιφζεςκ. 

 

1.4 Θεζμηθό πιαίζημ  

Ε ακάζεζε θαη εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ δηέπμκηαη απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία θαη ηηξ θαη΄ ελμοζημδυηεζε 

αοηήξ εθδμζείζεξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ, υπςξ ηζπφμοκ θαη ηδίςξ17: 

 ημο κ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεμόζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηώκ θαη Τπενεζηώκ (πνμζανμμγή ζηηξ 

Οδεγίεξ 2014/24/ ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» θαη ηςκ ζπεηηθώκ ηνμπμπμηήζεώκ ημο, 

 ημο κ. 4314/2014 (Α' 265)18, “Α) Γηα ηε δηαπείνηζε, ημκ έιεγπμ θαη ηεκ εθανμμγή ακαπηοληαθώκ 

πανεμβάζεςκ γηα ηεκ πνμγναμμαηηθή πενίμδμ 2014−2020, Β) Γκζςμάηςζε ηεξ Οδεγίαξ 2012/17 ημο 

Γονςπασθμύ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ιμοκίμο 2012 (ΓΓ L 156/16.6.2012) ζημ 

ειιεκηθό δίθαημ, ηνμπμπμίεζε ημο κ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεξ δηαηάλεηξ” θαη ημο κ. 3614/2007 

(Α' 267) «Δηαπείνηζε, έιεγπμξ θαη εθανμμγή ακαπηοληαθώκ πανεμβάζεςκ γηα ηεκ πνμγναμμαηηθή 

πενίμδμ 2007 -2013», 

 ημο κ. 4270/2014 (Α' 143) «Ανπέξ δεμμζημκμμηθήξ δηαπείνηζεξ θαη επμπηείαξ (εκζςμάηςζε ηεξ 

Οδεγίαξ 2011/85/ΓΓ) – δεμόζημ ιμγηζηηθό θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», 

 ημο κ. 4250/2014 (Α' 74) «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεύζεηξ - Καηανγήζεηξ, ογπςκεύζεηξ Νμμηθώκ 

Πνμζώπςκ θαη Τπενεζηώκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα-Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» θαη εηδηθυηενα ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1,   

 ηεξ παν. Δ ημο Κ. 4152/2013 (Α' 107) «Πνμζανμμγή ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ ζηεκ Οδεγία 2011/7 

ηεξ 16.2.2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςμώκ ζηηξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ»,  

 ημο κ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύνςζε ημο Κώδηθα Νόμςκ γηα ημ Γιεγθηηθό οκέδνημ» 

 ημο άνζνμο 26 ημο κ.4024/2011 (Α 226) «ογθνόηεζε ζοιιμγηθώκ μνγάκςκ ηεξ δημίθεζεξ θαη μνηζμόξ 

ηςκ μειώκ ημοξ με θιήνςζε»,19 

 ημο κ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη Κεκηνηθμύ 

Ηιεθηνμκηθμύ Μεηνώμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ…»,  

                                                 
17 Ννμζζήθεξ θαη εκ γέκεη πνμζανμμγέξ άνζνςκ ηεξ δηαθήνολεξ (πένακ ηςκ υζςκ ήδε πνμβιέπμκηαη νεηά ζημ 

θείμεκμ θαη ηηξ οπμζεμεηχζεηξ ηεξ δηαθήνολεξ), μπμνμφκ κα πνμζηίζεκηαη θαη κα πενηιαμβάκμκηαη, μυκμ εθυζμκ είκαη 

απυιοηα ζομβαηέξ με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία, ζημ πιαίζημ ηεξ νήηναξ εοειηλίαξ. 
18 Γθυζμκ πνυθεηηαη γηα ζφμβαζε πμο ζογπνεμαημδμηείηαη απυ πυνμοξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.  
19 Ιυκμ εθυζμκ επηιεγεί ε δηεκένγεηα θιήνςζεξ  γηα ηε ζογθνυηεζε ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ 
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 ημο κ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κόμςκ θαη πνάλεςκ 

ηςκ θοβενκεηηθώκ, δημηθεηηθώκ θαη αοημδημηθεηηθώκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ "Πνόγναμμα Δηαύγεηα" θαη 

άιιεξ δηαηάλεηξ”, 

 ημο κ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαπώνηζε δεμμζηεύζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ κμμανπηαθό θαη 

ημπηθό Σύπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»,   

 ημο κ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηνα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ δηαθάκεηαξ θαη ηεκ απμηνμπή 

θαηαζηναηεγήζεςκ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ” γηα ηε δηαζηαφνςζε ηςκ 

ζημηπείςκ ημο ακαδυπμο με ηα ζημηπεία ημο Γ.Ο.Ξ., ημο π.δ/ημξ 82/1996 (Α' 66) «Οκμμαζηηθμπμίεζε  

μεημπώκ Γιιεκηθώκ Ακςκύμςκ Γηαηνεηώκ πμο μεηέπμοκ ζηηξ δηαδηθαζίεξ ακάιερεξ ένγςκ ή 

πνμμεζεηώκ ημο Δεμμζίμο ή ηςκ κμμηθώκ πνμζώπςκ ημο εονύηενμο δεμόζημο ημμέα»20, ηεξ θμηκήξ 

απυθαζεξ ηςκ Ρπμονγχκ Ακάπηολεξ θαη Γπηθναηείαξ με αν. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζπεηηθά με ηα 

„’Δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ μεηνώςκ ημο κ.3310/2005, όπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ 

κ.3414/2005‟‟, θαζχξ θαη ηςκ οπμονγηθχκ απμθάζεςκ, μη μπμίεξ εθδίδμκηαη, θαη‟ ελμοζημδυηεζε  ημο 

άνζνμο 65 ημο κ. 4172/2013 (Α 167) γηα ημκ θαζμνηζμυ: α) ηςκ με «ζοκενγάζημςκ θμνμιμγηθά» 

θναηχκ θαη β) ηςκ θναηχκ με «πνμκμμηαθυ θμνμιμγηθυ θαζεζηχξ»21.   

 ημο κ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύνςζε Κώδηθα Φόνμο Πνμζηηζέμεκεξ Αλίαξ»,  

 ημο κ.2690/1999 (Α' 45) “Κύνςζε ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ”  θαη ηδίςξ 

ηςκ άνζνςκ 7 θαη 13 έςξ 15, 

 ημο κ. 2121/1993 (Α' 25) “Πκεομαηηθή Ιδημθηεζία, ογγεκηθά Δηθαηώμαηα θαη Πμιηηηζηηθά Θέμαηα”,  

 ημο π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κςδηθμπμίεζε δηαηάλεςκ γηα ηεκ πνόζβαζε ζε δεμόζηα έγγναθα θαη 

ζημηπεία”,  

 ημο π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ” 

 ημο π.δ. 39-ΠΞΜΝ./2017 (Α΄64) «Ηακμκηζμυξ ελέηαζεξ πνμδηθαζηηθχκ πνμζθογχκ εκχπηςκ ηεξ 

Α.Γ.Ν.Ν.ηεξ με αν. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Μηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ 

«Ρύζμηζε εηδηθόηενςκ ζεμάηςκ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Κεκηνηθμύ Ηιεθηνμκηθμύ Μεηνώμο 

Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (ΚΗΜΔΗ) ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ» 

 ηεξ με αν. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Μηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ 

«Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ 

ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)»,  

 Πεκ παν. 4 ημο άνζνμο 209 ημο Κ. 3463/2006, υπςξ ακαδηαηοπχζεθε με ηεκ με ηεκ παν.3 ημο άνζνμο 

22 ημο Κ. 3536/2007. 

 Πε με ανηζμυ ΑΔΑ: Σ5ΕΦ465Θ7-2ΖΕ Απυθαζε έκηαλεξ πνάλεξ ζημ Ννυγναμμα "ΦΖΘΜΔΕΙΜΟ ΖΖ".  

                                                 
20 Ε οπμπνέςζε μκμμαζηηθμπμίεζεξ μεημπχκ εηαηνεηχκ πμο ζοκάπημοκ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ, απαηηείηαη 

ζφμθςκα με ημ άνζνμ 8 ημο κ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ εθηημχμεκεξ αλίαξ 

ακχηενεξ ημο εκυξ εθαημμμονίμο εονχ (1.000.000,00 €) 
21      Γπηζεμαίκεηαη υηη, υπςξ πνμβιέπεηαη ζημ αν. 65 ημο κ. 4172/2013, μη ζπεηηθέξ οπμονγηθέξ απμθάζεηξ 

εθδίδμκηαη θάζε έημξ. Ννβι. ηηξ με ανηζμ.1024/2018 (Β 542) &  ΝΜΘ1173/2017 (Β 4049) ζπεηηθέξ απμθάζεηξ ημο 

Ρπμονγμφ Μηθμκμμηθχκ. 
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  Πμο Κ. 4782/21, ΦΓΗ-36 Α/9-3-21 

 ηςκ ζε εθηέιεζε ηςκ ακςηένς κυμςκ εθδμζεηζχκ θακμκηζηηθχκ πνάλεςκ, ηςκ ιμηπχκ δηαηάλεςκ πμο 

ακαθένμκηαη νεηά ή απμννέμοκ απυ ηα μνηδυμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεφπε ηεξ πανμφζαξ,  θαζχξ θαη ημο 

ζοκυιμο ηςκ δηαηάλεςκ ημο αζθαιηζηηθμφ, ενγαηηθμφ, θμηκςκηθμφ, πενηβαιιμκηηθμφ θαη θμνμιμγηθμφ 

δηθαίμο πμο δηέπεη ηεκ ακάζεζε θαη εθηέιεζε ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, έζης θαη ακ δεκ ακαθένμκηαη 

νεηά παναπάκς. 

Σεκ με  ανηζμό 71/2021, Απόθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ πενί ζύκηαλε ηςκ όνςκ ημο 

δηαγςκηζμμύ. 

1.5 Πνμζεζμία παναιαβήξ πνμζθμνώκ θαη δηεκένγεηα δηαγςκηζμμύ  

Ε θαηαιεθηηθή εμενμμεκία παναιαβήξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαη ε 22/04/2021 θαη χνα 17:00.22 

 

Ε δηαδηθαζία ζα δηεκενγεζεί με πνήζε ηεξ πιαηθυνμαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ 

Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.), ε μπμία είκαη πνμζβάζημε μέζς ηεξ Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ 

www.promitheus.gov.gr , ηεκ 27ε Ιανηίμο 2021.  

 

Μη δηαδηθαζίεξ δεμμζίεοζεξ θαη πνυζβαζεξ ζηηξ πιενμθμνίεξ είκαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1 ημο 

άνζνμο 22 θαη ηεξ παν. 5 ημο άνζνμο 37 ημο Κ.4412/2016 θαη γηα ημ ιυγμ αοηυ ε πνμζεζμία παναιαβήξ 

ηςκ πνμζθμνχκ μεηά ηεκ απμζημιή ηεξ πνμθήνολεξ ζηεκ επίζεμε εθεμενίδα ηεξ Γ.Γ., πενημνίδεηαη θαηά 

πέκηε (5) εμένεξ ιηγυηενμ ζφμθςκα με ηεκ παν. 4 ημο άνζνμο 27.  

1.6 Δεμμζηόηεηα 

Α. Δεμμζίεοζε ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ23  

Ννμθήνολε24 ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ απεζηάιε με ειεθηνμκηθά μέζα γηα δεμμζίεοζε ζηηξ 18/03/2021 

ζηεκ Ρπενεζία Γθδυζεςκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. (2021/S 057-143405) 

 

Β. Δεμμζίεοζε ζε εζκηθό επίπεδμ 25 

Ε πνμθήνολε θαη ημ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ θαηαπςνήζεθακ ζημ Ηεκηνηθυ Ειεθηνμκηθυ 

Ιεηνχμ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΗΕΙΔΕΟ) 26.  

Πμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ θαηαπςνήζεθε αθυμε θαη ζηε δηαδηθηοαθή πφιε ημο 

                                                 
22

 Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ (άξζξν 60 παξ. 1 λ. 4412/2016). Η ειάρηζηε 

πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη : α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27, 60 θαη 67 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 19 πεξ. α ηνπ λ. 4605/2019. 
23

 Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ή γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ην επηιέμεη. 

Πξβι. άξζξν 65, παξ.6 ηνπ λ.4412/2016.  
24

 Άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 : Η πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα V 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ππφ ηε κνξθή ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ (έληππν 2 Παξαξηήκαηνο ΙΙ : Πξνθήξπμε χκβαζεο ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L296/1)  
25

 Άξζξν 66 Ν. 4412/2016. Η παξνχζα δηαθήξπμε θαη νη πξνθεξχμεηο δελ δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ. Χζηφζν, ε δεκνζίεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζε εζληθφ επίπεδν, φηαλ νη Α.Α. δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε εληφο 48 σξψλ απφ ηε βεβαίσζε 

παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο/ γλσζηνπνίεζεο. Πξβι. άξζξν 66 ηνπ λ. 4412/2016.   
26

 χκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 66 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ΤΑ 57654, φπσο ηζρχνπλ. 
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Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.27:  http://www.promitheus.gov.gr, υπμο ε ζπεηηθή ειεθηνμκηθή δηαδηθαζία ζφκαρεξ 

ζφμβαζεξ ζηεκ πιαηθυνμα ΓΟΕΔΕΟ έιαβε Οοζηεμηθυ Αφλμκηα Ανηζμυ : 101030 

Ννμθήνολε (πενίιερε ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ) δεμμζηεφεηαη θαη ζημκ Γιιεκηθυ Πφπμ 28 29 30 31, 

ζφμθςκα με ημ άνζνμ 66 ημο Κ. 4412/2016  

Ε πνμθήνολε (πενίιερε ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ) υπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ πενίπηςζε 16 ηεξ 

παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 2 ημο Κ. 3861/2010, ακανηήζεθε ζημ δηαδίθηομ, ζημκ ηζηυημπμ 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΔΖΑΡΓΓΖΑ)32  

Ε Δηαθήνολε ζα θαηαπςνεζεί ζημ δηαδίθηομ, ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ζηε δηεφζοκζε 

(URL) :   http://www.hersonissos.gr/press-release/contests  ζηεκ δηαδνμμή : Ανπηθή ► Γπηθαηνυηεηα ► 

Ννμθενφλεηξ – Δηαγςκηζμμί, ζηηξ 26/03/202133. 

Ννμθήνολε34 ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ απεζηάιε με ειεθηνμκηθά μέζα γηα δεμμζίεοζε ζηεκ Ρπενεζία 

Γθδυζεςκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ(2021/S 057-143405).  

 

Γ.Έλμδα δεμμζηεύζεςκ 

Ε δαπάκε ηςκ δεμμζηεφζεςκ ζημκ Γιιεκηθυ Πφπμ βαναίκεη ημκ ακάδμπμ.  

1.7 Ανπέξ εθανμμδόμεκεξ ζηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεζμεφμκηαη υηη: 

α) ηενμφκ θαη ζα ελαθμιμοζήζμοκ κα ηενμφκ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ, εθυζμκ επηιεγμφκ,  ηηξ 

οπμπνεχζεηξ ημοξ πμο απμννέμοκ απυ ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ, θμηκςκηθμαζθαιηζηηθήξ θαη 

ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ, πμο έπμοκ ζεζπηζηεί με ημ δίθαημ ηεξ Έκςζεξ, ημ εζκηθυ δίθαημ, ζοιιμγηθέξ 

ζομβάζεηξ ή δηεζκείξ δηαηάλεηξ πενηβαιιμκηηθμφ, θμηκςκηθμφ θαη ενγαηηθμφ δηθαίμο, μη μπμίεξ 

                                                 
27

 Άξζξν 36 ηνπ λ. 4412/2016. 
28

 Η ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 118/2007  / άξζξν 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. έρεη θαηαξγεζεί απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018. Πξβι άξζξν 377§1 πεξίπη. 

(59 θαη 82) θαη άξζξν 379 §10 λ. 4412/2016 .  
29

 Η ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 

118/2007/άξζξν 5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ 31/12/2020, νπφηε θαη θαηαξγείηαη. Πξβι. άξζξν 377§1 

πεξίπη (59 θαη 82) θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016. 
30

 Η ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζε λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ν.3548/2007, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη 

ηελ 31/12/2020, νπφηε θαη θαηαξγείηαη, βιέπε άξζξν 377§1 πεξίπη (35) θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016. 
31

  Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο πεξηιήςεσλ δηαγσληζκψλ ζηνλ εζληθφ ηχπν, βιέπε θαη ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ ΣΟΝ ΔΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ Ν.4412/2016», 2
Η
 ΔΚΓΟΗ 13/7/2018, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο, 

ζηε δηαδξνκή Αλαζέηνπζεο Αξρέο/Γεληθέο Οδεγίεο/Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ. 
32

  Γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηα ινηπά ειεθηξνληθά κέζα (πρ ΓΙΑΤΓΔΙΑ, TED, 

ηζηνζειίδα α.α.), βιέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 κε ηίηιν :  «ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΥΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΓΗ ΣΩΝ ΣΑΓΙΩΝ 

ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) Δ ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΛΟΙΠΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ»  , 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο, ζηε δηαδξνκή Αλαζέηνπζεο Αξρέο/Γεληθέο Οδεγίεο/Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ. 

 
33

 Δηδηθά γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2014-2020 ε δεκνζίεπζε ηεο  

πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο , ή ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, γηα δηάζηεκα δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απνηειεί πξνυπφζεζε επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηεο ζχκβαζεο, Πξβι άξζξν 36 ηεο κε 

αξ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/2016( ΦΔΚ Β΄3521/01-11-2016) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη 

Σνπξηζκνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
34 Άνζνμ 65 παν. 1 ημο κ. 4412/2016 : Ε πνμθήνολε πενηιαμβάκεη ηηξ πιενμθμνίεξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ 

Νανάνηεμα V ημο Ννμζανηήμαημξ Α΄ οπυ ηε μμνθή ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο (έκηοπμ 2 Νανανηήμαημξ ΖΖ : 

Ννμθήνολε Οφμβαζεξ ημο Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 2015/1986 ηεξ Γπηηνμπήξ (L296/1)  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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απανηζμμφκηαη ζημ Νανάνηεμα  ημο Ννμζανηήμαημξ Α ημο κ. 4412/2016. Ε ηήνεζε ηςκ εκ ιυγς 

οπμπνεχζεςκ ειέγπεηαη θαη βεβαηχκεηαη απυ ηα υνγακα πμο επηβιέπμοκ ηεκ εθηέιεζε ηςκ δεμμζίςκ 

ζομβάζεςκ θαη ηηξ ανμυδηεξ δεμυζηεξ ανπέξ θαη οπενεζίεξ πμο εκενγμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηεξ εοζφκεξ θαη 

ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημοξ35  

β) δεκ ζα εκενγήζμοκ αζέμηηα, πανάκμμα ή θαηαπνεζηηθά θαζ΄ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ, 

αιιά θαη θαηά ημ ζηάδημ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, εθυζμκ επηιεγμφκ 

γ) ιαμβάκμοκ ηα θαηάιιεια μέηνα γηα κα δηαθοιάλμοκ ηεκ εμπηζηεοηηθυηεηα ηςκ πιενμθμνηχκ πμο έπμοκ 

παναθηενηζζεί ςξ ηέημηεξ. 

 

                                                 
35 Άνζνμ 18 παν. 2 ημο κ. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



18 

 

2. ΓΓΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

2.1 Γεκηθέξ Πιενμθμνίεξ 

2.1.1 Έγγναθα ηεξ ζύμβαζεξ 

Πα έγγναθα ηεξ πανμφζαξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ36  είκαη ηα αθυιμοζα: 

1. ε Ννμθήνολε ηεξ Οφμβαζεξ, υπςξ αοηή έπεη δεμμζηεοηεί ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ Γονςπασθήξ 

Έκςζεξ, 

2. ημ Γκηαίμ Γονςπασθυ Έγγναθμ Οομβάζεςκ (ΓΓΓΟ), 

3. ε πανμφζα Δηαθήνολε θαη ηα Νανανηήμαηα37 ηεξ,  

4. Ε, οπ‟ ανηζμυ 9-ΠΞΜΝ./2017, Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ θαη ημ έκηοπμ ηεξ 

Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ 

5. Μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο ηοπυκ πανέπμκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ δηαδηθαζίαξ, ηδίςξ 

ζπεηηθά με ηηξ πνμδηαγναθέξ θαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά. 

 

2.1.2 Γπηθμηκςκία - Πνόζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ύμβαζεξ 

Όιεξ μη επηθμηκςκίεξ ζε ζπέζε με ηα βαζηθά ζημηπεία ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ, θαζχξ θαη 

υιεξ μη ακηαιιαγέξ πιενμθμνηχκ, ηδίςξ ε ειεθηνμκηθή οπμβμιή, εθηειμφκηαη με ηε πνήζε ηεξ πιαηθυνμαξ 

ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΓΟΕΔΕΟ), ε μπμία είκαη πνμζβάζημε 

μέζς ηεξ Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr38. 

2.1.3 Πανμπή Δηεοθνηκίζεςκ 

Πα ζπεηηθά αηηήμαηα πανμπήξ δηεοθνηκίζεςκ οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά,  ημ ανγυηενμ έλη (06) εμένεξ πνηκ 

ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ πνμζθμνχκ θαη απακηχκηαη ακηίζημηπα, ζημ πιαίζημ ηεξ πανμφζαξ, 

ζηε ζπεηηθή ειεθηνμκηθή δηαδηθαζία ζφκαρεξ δεμυζηαξ ζφμβαζεξ ζηεκ πιαηθυνμα ημο ΓΟΕΔΕΟ, ε μπμία 

είκαη πνμζβάζημε μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr. Αηηήμαηα πανμπήξ 

ζομπιενςμαηηθχκ πιενμθμνηχκ – δηεοθνηκίζεςκ  οπμβάιιμκηαη απυ εγγεγναμμέκμοξ  ζημ ζφζηεμα 

                                                 
36 Ωξ «έγγναθμ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ» ή «έγγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ», θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ πεν. 14 ηεξ παν.1 ημο άνζνμο 2 ημο κ. 4412/2016 κμείηαη θάζε έγγναθμ ημ μπμίμ πανέπεη ή 

ζημ μπμίμ παναπέμπεη ε Α.Α. με ζθμπυ κα πενηγνάρεη ή κα πνμζδημνίζεη ζημηπεία ηεξ ζφμβαζεξ ή ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ πνμθήνολεξ ζφμβαζεξ ημο άνζνμο 

63, ηεξ πνμθαηανθηηθήξ πνμθήνολεξ ημο άνζνμο 62, ακ πνεζημμπμηείηαη ςξ μέζμ πνμθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ, ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ, ημο πενηγναθηθμφ εγγνάθμο, ηςκ 

πνμηεηκυμεκςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, ηςκ οπμδεηγμάηςκ γηα ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ εγγνάθςκ απυ ημοξ οπμρεθίμοξ θαη ημοξ πνμζθένμκηεξ, ηςκ πιενμθμνηχκ ζπεηηθά με ηηξ γεκηθέξ θαη 

εηδηθέξ οπμπνεχζεηξ θαη ηοπυκ πνυζζεηςκ εγγνάθςκ. Γπίζεξ,  ζηεκ έκκμηα αοηή πενηιαμβάκμκηαη θαη ε δηαθήνολε ζηεκ μπμία ακαθένμκηαη υιμη μη εηδηθμί θαη γεκηθμί υνμη ζφκαρεξ θαη 

εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, ημ Γκηαίμ Γονςπασθυ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο πανέπεη ε ακαζέημοζα ανπή δοκάμεη ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 67 θαη ηεξ 

παν. 2 ημο άνζνμο 297, ημ ζπέδημ ηεξ ζφμβαζεξ μεηά ηςκ πανανηεμάηςκ αοηήξ θαη ε ηεπκηθή ζογγναθή οπμπνεχζεςκ πμο πενηιαμβάκεη θαη ηηξ εθανμμζηέεξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ 

37 Ε Α.Α. πενηγνάθεη νεηά ηα πανανηήμαηα ηεξ ζφμβαζεξ (ιπ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ, εηδηθή ζογγναθή οπμπνεχζεςκ, οπμδείγμαηα πνμζθμνχκ, εγγοεηηθχκ επηζημιχκ, εθυζμκ 

οπάνπμοκ) 

38 Γπηιέγεηαη θαηά θακυκα ε εθ ημο κυμμο οπμπνεςηηθή πνήζε ημο ΓΟΕΔΕΟ γηα ηεκ πνυζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ 

ζφμβαζεξ θαη ηεκ επηθμηκςκία. Μη επηιμγέξ πμο αθμιμοζμφκ αθμνμφκ πενηπηχζεηξ πμο δεκ είκαη δοκαηή εκ υις ή 

εκ μένεη ε ειεφζενε πιήνεξ άμεζε θαη δςνεάκ ειεθηνμκηθή πνυζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ. Γπηπιέμκ, ζε 

πενίπηςζε πμο απαηημφκηαη εηδηθά ενγαιεία, ζοζθεοέξ ή μμνθυηοπμη πενηγνάθμκηαη ζημ ζεμείμ αοηυ ηαοηυπνμκα 

με ημκ ηνυπμ πνυζβαζεξ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, δειαδή απυ εθείκμοξ πμο δηαζέημοκ ζπεηηθά δηαπηζηεοηήνηα πμο ημοξ έπμοκ 

πμνεγεζεί (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) θαη απαναίηεηα ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ με ημ θείμεκμ ηςκ 

ενςηεμάηςκ είκαη ειεθηνμκηθά οπμγεγναμμέκμ39. Αηηήμαηα πανμπήξ δηεοθνηκήζεςκ πμο οπμβάιιμκηαη είηε 

με άιιμ ηνυπμ είηε ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ πμο ηα ζοκμδεφεη δεκ είκαη ειεθηνμκηθά οπμγεγναμμέκμ, δεκ 

ελεηάδμκηαη.  

Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα παναηείκεη ηεκ πνμζεζμία παναιαβήξ ηςκ πνμζθμνχκ, μφηςξ χζηε υιμη μη 

εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ κα μπμνμφκ κα ιάβμοκ γκχζε υιςκ ηςκ ακαγθαίςκ πιενμθμνηχκ γηα ηεκ 

θαηάνηηζε ηςκ πνμζθμνχκ ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ: 

α) υηακ, γηα μπμημκδήπμηε ιυγμ, πνυζζεηεξ πιενμθμνίεξ, ακ θαη δεηήζεθακ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα 

έγθαηνα, δεκ έπμοκ παναζπεζεί ημ ανγυηενμ ηέζζενηξ (4) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ πνμζεζμία πμο μνίδεηαη γηα 

ηεκ παναιαβή ηςκ πνμζθμνχκ, [επηζπεοζμέκε δηαδηθαζία, παν. 3 ημο άνζνμο 27 θαη ηεκ παν. 7 ημο 

άνζνμο 28] 

β) υηακ ηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ οθίζηακηαη ζεμακηηθέξ αιιαγέξ. 

Ε δηάνθεηα ηεξ πανάηαζεξ ζα είκαη ακάιμγε με ηε ζπμοδαηυηεηα ηςκ πιενμθμνηχκ ή ηςκ αιιαγχκ. 

Όηακ μη πνυζζεηεξ πιενμθμνίεξ δεκ έπμοκ δεηεζεί έγθαηνα ή δεκ έπμοκ ζεμαζία γηα ηεκ πνμεημημαζία 

θαηάιιειςκ πνμζθμνχκ, δεκ απαηηείηαη πανάηαζε ηςκ πνμζεζμηχκ40. 

2.1.4 Γιώζζα 

Πα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ έπμοκ ζοκηαπζεί ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 

Ποπυκ εκζηάζεηξ ή πνμδηθαζηηθέξ πνμζθογέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 

Μη πνμζθμνέξ θαη ηα πενηιαμβακυμεκα ζε αοηέξ ζημηπεία ζοκηάζζμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα ή 

ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Οηα αιιμδαπά δεμυζηα έγγναθα θαη 

δηθαημιμγεηηθά εθανμυδεηαη ε Οοκζήθε ηεξ άγεξ ηεξ 5εξ.10.1961, πμο θονχζεθε με ημ κ. 1497/1984 

(Α΄188)41. Γηδηθά, ηα αιιμδαπά ηδηςηηθά έγγναθα ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή 

γιχζζα επηθονςμέκε είηε απυ πνυζςπμ ανμυδημ θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ εζκηθήξ κμμμζεζίαξ είηε απυ 

πνυζςπμ θαηά κυμμ ανμυδημ ηεξ πχναξ ζηεκ μπμία έπεη ζοκηαπζεί ημ έγγναθμ. 42.  

Πα απμδεηθηηθά έγγναθα ζοκηάζζμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα ή ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή ημοξ 

ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Οηα αιιμδαπά δεμυζηα έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά εθανμυδεηαη ε Οοκζήθε ηεξ 

άγεξ ηεξ 5.10.1961, πμο θονχζεθε με ημ κ. 1497/1984 (Α΄188).Γηδηθά, ηα αιιμδαπά ηδηςηηθά έγγναθα 

ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα επηθονςμέκε είηε απυ πνυζςπμ ανμυδημ θαηά ηηξ 

                                                 
39

 Πξβι ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. 56902/215 «Σετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Δθνικού 

σζηήμαηος Ηλεκηρονικών Γημοζίων σμβάζεων (Δ..Η.ΓΗ..)»,  ΦΔΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 
40

 Πξβι. άξζξν 60 παξ. 3 & 67 παξ. 2  ηνπ λ. 4412/2016  

Γπηηνέπεηαη ε θαηάζεζε μημοδήπμηε δεμυζημο εγγνάθμο θαη δηθαημιμγεηηθμφ πμο αθμνά αιιμδαπή Γπηπείνεζε με ηε 

μμνθή επηθονςμέκεξ θςημηοπίαξ πνμενπυμεκεξ είηε απυ ημ κυμημμ επηθονςμέκμ έγγναθμ απυ ημ ανμυδημ Ννμλεκείμ 

ηεξ πχναξ ημο πνμζθένμκημξ, είηε απυ ημ πνςηυηοπμ έγγναθμ με ηεκ ζθναγίδα „‟Apostile” ζφμθςκα με ηεκ ζοκζήθε 

ηεξ άγεξ ηεξ 05-10-61. Ε επηθφνςζε αοηή πνέπεη κα έπεη γίκεη απυ δηθεγυνμ θαηά ηεκ έκκμηα ηςκ άνζνςκ 454 ημο 

Η.Ν.Δ. θαη 53 ημο Ηχδηθα πενί Δηθεγυνςκ. 
42 Άνζνμ 92, παν.4 ημο κ. 4412/2016, , υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ηεκ παν. 8 πεν. α ημο άνζνμο 43 ημο κ. 

4605/2019. 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



20 

 

δηαηάλεηξ ηεξ εζκηθήξ κμμμζεζίαξ είηε απυ πνυζςπμ θαηά κυμμ ανμυδημ ηεξ πχναξ ζηεκ μπμία έπεη 

ζοκηαπζεί ημ έγγναθμ.43  

Γκεμενςηηθά θαη ηεπκηθά θοιιάδηα θαη άιια έκηοπα -εηαηνηθά ή με- με εηδηθυ ηεπκηθυ πενηεπυμεκμ μπμνμφκ 

κα οπμβάιιμκηαη ζε άιιε γιχζζα π.π ζηεκ αγγιηθή γιχζζα θαη ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζε ζηεκ ειιεκηθή. 

Ηάζε μμνθήξ επηθμηκςκία με ηεκ ακαζέημοζα ανπή, θαζχξ θαη μεηαλφ αοηήξ θαη ημο ακαδυπμο, ζα γίκμκηαη 

οπμπνεςηηθά ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα44. 

2.1.5 Γγγοήζεηξ45 

Μη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδμκηαη απυ πηζηςηηθά ηδνφμαηα ή 

πνεμαημδμηηθά ηδνφμαηα ή αζθαιηζηηθέξ επηπεηνήζεηξ θαηά ηεκ έκκμηα ηςκ πενηπηχζεςκ β΄ θαη γ΄ ηεξ 

παν. 1 ημο άνζνμο 14 ημο κ. 4364/ 2016 (Α΄13)46, πμο ιεηημονγμφκ κυμημα ζηα θνάηε - μέιε ηεξ Έκςζεξ ή 

ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο ή ζηα θνάηε-μένε ηεξ ΟΔΟ θαη έπμοκ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ, ημ δηθαίςμα αοηυ. Ιπμνμφκ, επίζεξ, κα εθδίδμκηαη απυ ημ Γ.Π.Α.Α. - Π.Ι.Γ.Δ.Γ. ή κα 

πανέπμκηαη με γναμμάηημ ημο Παμείμο Ναναθαηαζεθχκ θαη Δακείςκ με παναθαηάζεζε ζε αοηυ ημο 

ακηίζημηπμο πνεμαηηθμφ πμζμφ. Ακ ζοζηαζεί παναθαηαζήθε με γναμμάηημ παναθαηάζεζεξ πνεμγνάθςκ ζημ 

Παμείμ Ναναθαηαζεθχκ θαη Δακείςκ, ηα ημθμμενίδηα ή μενίζμαηα πμο ιήγμοκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

εγγφεζεξ επηζηνέθμκηαη μεηά ηε ιήλε ημοξ ζημκ οπέν μο ε εγγφεζε μηθμκμμηθυ θμνέα. 

Μη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ εθδίδμκηαη θαη‟ επηιμγή ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ απυ έκακ ή πενηζζυηενμοξ 

εθδυηεξ ηεξ παναπάκς παναγνάθμο. 

Μη εγγοήζεηξ αοηέξ πενηιαμβάκμοκ θαη‟ ειάπηζημκ ηα αθυιμοζα ζημηπεία: α) ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ, β) 

ημκ εθδυηε, γ) ηεκ ακαζέημοζα ανπή πνμξ ηεκ μπμία απεοζφκμκηαη, δ) ημκ ανηζμυ ηεξ εγγφεζεξ, ε) ημ πμζυ 

πμο θαιφπηεη ε εγγφεζε, ζη) ηεκ πιήνε επςκομία, ημκ Α.Φ.Ι. θαη ηε δηεφζοκζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα 

οπέν ημο μπμίμο εθδίδεηαη ε εγγφεζε (ζηεκ πενίπηςζε έκςζεξ ακαγνάθμκηαη υια ηα παναπάκς γηα θάζε 

μέιμξ ηεξ έκςζεξ),  δ) ημοξ υνμοξ υηη: αα) ε εγγφεζε πανέπεηαη ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα, μ δε 

εθδυηεξ παναηηείηαη ημο δηθαηχμαημξ ηεξ δηαηνέζεςξ θαη ηεξ δηδήζεςξ, θαη ββ) υηη ζε πενίπηςζε 

θαηάπηςζεξ αοηήξ, ημ πμζυ ηεξ θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ ηέιμξ πανημζήμμο, ε) ηα 

ζημηπεία ηεξ ζπεηηθήξ δηαθήνολεξ θαη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία  οπμβμιήξ πνμζθμνχκ47, ζ) ηεκ 

εμενμμεκία ιήλεξ ή ημκ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ, η) ηεκ ακάιερε οπμπνέςζεξ απυ ημκ εθδυηε ηεξ 

εγγφεζεξ κα θαηαβάιεη ημ πμζυ ηεξ εγγφεζεξ μιηθά ή μενηθά εκηυξ πέκηε (5) εμενχκ μεηά απυ απιή 

έγγναθε εηδμπμίεζε εθείκμο πνμξ ημκ μπμίμ απεοζφκεηαη θαη ηα) ζηεκ πενίπηςζε ηςκ εγγοήζεςκ θαιήξ 

εθηέιεζεξ θαη πνμθαηαβμιήξ, ημκ ανηζμυ θαη ημκ ηίηιμ ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.  

Ε ακαζέημοζα ανπή επηθμηκςκεί με ημοξ εθδυηεξ ηςκ εγγοεηηθχκ επηζημιχκ πνμθεημέκμο κα δηαπηζηχζεη 

ηεκ εγθονυηεηά ημοξ. 

                                                 
43 Ννβι. άνζνμ 80 παν. 10 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε  απυ ηεκ παν. 7, πενίπηςζε α, οπμπενίπηςζε αβ ημο άνζνμο 

43 ημο κ. 4605/2019. 
44 Ιε ηεκ επηθφιαλε ηεξ εκ υις ή εκ μένεη ζφκηαλεξ ηςκ εγγνάθςκ ζε άιιε γιχζζα 
45 Ννβι. παν.3, 4 θαη 5 άνζνμο 72 κ. 4412/2016 ΄ 
46  Ννβι.  άνζνμ 120 Κ.4512/2018 (ΦΓΗ Α΄ 5/17.1.2017), θαζχξ θαη  άνζνμ 15 παν.1 Κ.4541/2018  (ΦΓΗ Α΄ 

93/31.5.2018), 
47 Ννβι. άνζνμ 72 παν. 4 πεν. ε ημο κ. 4412/2106, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 5 ημο κ. 

4497/2017. 
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2.2 Δηθαίςμα ομμεημπήξ - Κνηηήνηα Πμημηηθήξ Γπηιμγήξ 

2.2.1 Δηθαίςμα ζομμεημπήξ  

1. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα 

θαη, ζε πενίπηςζε εκχζεςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ηα μέιε αοηχκ, πμο είκαη εγθαηεζηεμέκα ζε: 

α) θνάημξ-μέιμξ ηεξ Έκςζεξ, 

β) θνάημξ-μέιμξ ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο (Γ.Μ..), 

γ) ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμγνάρεη θαη θονχζεη ηε ΟΔΟ, ζημ βαζμυ πμο ε οπυ ακάζεζε δεμυζηα 

ζφμβαζε θαιφπηεηαη απυ ηα Νανανηήμαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηξ γεκηθέξ ζεμεηχζεηξ ημο ζπεηηθμφ με ηεκ 

Έκςζε Ννμζανηήμαημξ I ηεξ ςξ άκς Οομθςκίαξ, θαζχξ θαη  

δ) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ εμπίπημοκ ζηεκ πενίπηςζε γ΄ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο θαη έπμοκ ζοκάρεη 

δημενείξ ή πμιομενείξ ζομθςκίεξ με ηεκ Έκςζε ζε ζέμαηα δηαδηθαζηχκ ακάζεζεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ.48 

2. Μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ πνμζςνηκχκ ζομπνάλεςκ, δεκ 

απαηηείηαη κα πενηβιεζμφκ ζογθεθνημέκε κμμηθή μμνθή49 γηα ηεκ οπμβμιή πνμζθμνάξ50.  

 3. Οηηξ πενηπηχζεηξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, υια ηα μέιε ηεξ εοζφκμκηαη 

έκακηη ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ αιιειέγγοα θαη εηξ μιυθιενμκ.51   

 

2.2.2 Γγγύεζε ζομμεημπήξ52 

2.2.2.1. Γηα ηεκ έγθονε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, θαηαηίζεηαη απυ 

ημοξ ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ (πνμζθένμκηεξ),  εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ53, πμζμφ 

ηεζζάνςκ πηιηάδςκ μθηαθμζίςκ ελήκηα επηά εονώ θαη μγδόκηα ιεπηά (4.867,80) εονώ54.  

                                                 
48 Οημκ βαζμυ πμο θαιφπημκηαη απυ ηα Νανανηήμαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηξ γεκηθέξ ζεμεηχζεηξ ημο ζπεηηθμφ με 

ηεκ Έκςζε Ννμζανηήμαημξ I ηεξ ΟΔΟ, θαζχξ θαη ηηξ ιμηπέξ δηεζκείξ ζομθςκίεξ απυ ηηξ μπμίεξ δεζμεφεηαη ε 

Έκςζε, μη A.A. επηθοιάζζμοκ γηα ηα ένγα, ηα αγαζά, ηηξ οπενεζίεξ θαη ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ηςκ πςνχκ πμο 

έπμοκ οπμγνάρεη ηηξ εκ ιυγς ζομθςκίεξ μεηαπείνηζε ελίζμο εοκμσθή με αοηήκ πμο επηθοιάζζμοκ γηα ηα ένγα, ηα 

αγαζά, ηηξ οπενεζίεξ θαη ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ηεξ Έκςζεξ. 
49 Ννβι. άνζνμ 19 παν. 2 κ. 4412/2016 
50 Όπμο θνίκεηαη ακαγθαίμ, μη Α.Α. μπμνμφκ κα δηεοθνηκίδμοκ ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ 

μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ ζα πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ μηθμκμμηθήξ θαη πνεμαημμηθμκμμηθήξ επάνθεηαξ 

ή ηεπκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ θαηά ηα άνζνα 75, 76 θαη 77, εθυζμκ αοηυ δηθαημιμγείηαη απυ 

ακηηθεημεκηθμφξ ιυγμοξ θαη είκαη ζφμθςκμ με ηεκ ανπή ηεξ ακαιμγηθυηεηαξ  (πνβι. άνζνμ 19 παν. 2 κ. 4412/2016). 
51 Ννβι. Άνζνμ 19 παν. 4 κ. 4412/2016. 
52 Ννβι παν. 1 α), 3, 4, 5  ημο άνζνμο 72 ημο κ.4412/2016. 
53 Οε πενίπηςζε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ γηα έκα ή πενηζζυηενα ημήμαηα ηεξ ζφμβαζεξ, ημ φρμξ ηεξ εγγφεζεξ 

ζομμεημπήξ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ εθηημχμεκεξ αλίαξ, εθηυξ ΦΝΑ, ημο/ηςκ πνμζθενμμέκμο/ςκ ημήμαημξ/ημεμάηςκ 

(Ννβι. άνζνμ 72 παν. 1α κ. 4412/2016). 

          Πμ πμζμζηυ ηεξ εγγφεζεξ ζομμεημπήξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημ 2% ηεξ εθηημχμεκεξ αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

εθηυξ ΦΝΑ, με ακάιμγε ζηνμγγοιμπμίεζε, με ζοκοπμιμγηδμμέκςκ ηςκ δηθαηςμάηςκ πνμαίνεζεξ θαη πανάηαζεξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, (άνζνμ 72 παν. 1 πεν. α εδάθημ πνχημ ημο κ. 4412/2016 υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 5α ημο άνζνμο 
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Οηεκ πενίπηςζε έκςζεξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ε εγγφεζε ζομμεημπήξ πενηιαμβάκεη θαη ημκ υνμ υηη ε 

εγγφεζε θαιφπηεη ηηξ οπμπνεχζεηξ υιςκ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο ζομμεηέπμοκ ζηεκ έκςζε. 

Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ πνέπεη κα ηζπφεη ημοιάπηζημκ γηα ηνηάκηα (30) εμένεξ μεηά ηε ιήλε ημο πνυκμο 

ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο άνζνμο 2.4.5 ηεξ πανμφζαξ, άιιςξ ε πνμζθμνά απμννίπηεηαη. Ε ακαζέημοζα 

ανπή μπμνεί, πνηκ ηε ιήλε ηεξ πνμζθμνάξ, κα δεηά απυ ημκ πνμζθένμκηα κα παναηείκεη, πνηκ ηε ιήλε ημοξ, 

ηε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη ηεξ εγγφεζεξ ζομμεημπήξ. 

2.2.2.2. Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημκ ακάδμπμ με ηεκ πνμζθυμηζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ 

εθηέιεζεξ.  

Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημοξ ιμηπμφξ πνμζθένμκηεξ, ζφμθςκα με ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα 

ζημ άνζνμ 72 ημο κ. 4412/201655. 

2.2.2.3. Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ θαηαπίπηεη, ακ μ πνμζθένςκ απμζφνεη ηεκ πνμζθμνά ημο θαηά ηε 

δηάνθεηα ηζπφμξ αοηήξ, πανέπεη ρεοδή ζημηπεία ή πιενμθμνίεξ πμο ακαθένμκηαη ζηα άνζνα 2.2.3 έςξ 2.2.8 

δεκ πνμζθμμίζεη εγθαίνςξ ηα πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ πανμφζα δηθαημιμγεηηθά ή δεκ πνμζέιζεη εγθαίνςξ 

γηα οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

2.2.3 Λόγμη απμθιεηζμμύ56  

Απμθιείεηαη απυ ηε ζομμεημπή ζηεκ πανμφζα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ (δηαγςκηζμυ) μηθμκμμηθυξ 

θμνέαξ, εθυζμκ ζοκηνέπεη ζημ πνυζςπυ ημο (εάκ πνυθεηηαη γηα μεμμκςμέκμ θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ) ή 

ζε έκα απυ ηα μέιε ημο (εάκ πνυθεηηαη γηα έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ) έκαξ ή πενηζζυηενμη απυ ημοξ 

αθυιμοζμοξ ιυγμοξ: 

2.2.3.1.  Όηακ οπάνπεη ζε βάνμξ ημο αμεηάθιεηε57 θαηαδηθαζηηθή απυθαζε γηα έκακ απυ ημοξ 

αθυιμοζμοξ ιυγμοξ:  

α) ζομμεημπή ζε εγθιεμαηηθή μνγάκςζε, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 

2008/841/ΔΓΡ ημο Οομβμοιίμο ηεξ 24εξ Μθηςβνίμο 2008, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ημο μνγακςμέκμο 

εγθιήμαημξ (ΓΓ L 300 ηεξ 11.11.2008 ζ.42),  

                                                                                                                                                                                

43 κ. 4605/2019 (Α‟ 52)).   
55 Ννβ. άνζνμ 72 παν. 1 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε  με ηεκ πεν. 4 ημο άνζνμο 107 ημο κ. 

4497/2017 (Α' 171) ) θαη ηεκ παν. 5 πεν. β, γ θαη δ ημο άνζνμο 43 ημο κ. 4605/2019 (Α‟ 52). 
56 Ννβι άνζνα 73 θαη 74 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με ημ αν. 107 ημο κ. 4497/2017. 
57 Ννβι. άνζνμ 73 παν. 1 εδ. α ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 6 ημο κ. 

4497/2017.  

 Γηδηθυηενα, επηζεμαίκεηαη υηη:  

 α) γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ, ε ακαθμνά ζημ ΓΓΓΟ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε” κμείηαη, 

δεδμμέκεξ ηεξ ςξ άκς κμμμζεηηθήξ μεηαβμιήξ, ςξ “αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε”, ε δε ζπεηηθή δήιςζε ημο 

μηθμκμμηθμφ θμνέα ζημ Ιένμξ ΖΖΖ.Α. ημο ΓΓΓΟ αθμνά μυκμ ζε αμεηάθιεηεξ θαηαδηθαζηηθέξ απμθάζεηξ,  

 β) γηα ηηξ ζομβάζεηξ θάης ηςκ μνίςκ, μη ακαζέημοζεξ ανπέξ πνέπεη κα πνμζανμυδμοκ ημ ζπεηηθυ πεδίμ ημο 

Ιένμοξ ΖΖΖ.Α ημο ΠΓΡΔ θαη εηδηθυηενα, ακηί ηεξ ακαθμνάξ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε”, δεδμμέκεξ ηεξ 

ςξ άκς κμμμζεηηθήξ μεηαβμιήξ, κα ζέημοκ ηε θνάζε “αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε”, ε δε ζπεηηθή δήιςζε ημο 

μηθμκμμηθμφ θμνέα ζημ ΠΓΡΔ αθμνά, μμμίςξ, μυκμ ζε αμεηάθιεηεξ θαηαδηθαζηηθέξ απμθάζεηξ. 
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β) δςνμδμθία, υπςξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 3 ηεξ ζφμβαζεξ πενί ηεξ θαηαπμιέμεζεξ ηεξ δηαθζμνάξ ζηεκ 

μπμία εκέπμκηαη οπάιιειμη ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ ή ηςκ θναηχκ-μειχκ ηεξ Έκςζεξ (ΓΓ C 195 ηεξ 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 2 ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2003/568/ΔΓΡ ημο 

Οομβμοιίμο ηεξ 22αξ Ζμοιίμο 2003, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ δςνμδμθίαξ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα (ΓΓ L 192 

ηεξ 31.7.2003, ζ. 54), θαζχξ θαη υπςξ μνίδεηαη ζηεκ θείμεκε κμμμζεζία ή ζημ εζκηθυ δίθαημ ημο 

μηθμκμμηθμφ θμνέα,  

γ) απάηε, θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 1 ηεξ ζφμβαζεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηςκ μηθμκμμηθχκ 

ζομθενυκηςκ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ (ΓΓ C 316 ηεξ 27.11.1995, ζ. 48), ε μπμία θονχζεθε με ημ κ. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηνμμμθναηηθά εγθιήμαηα ή εγθιήμαηα ζοκδευμεκα με ηνμμμθναηηθέξ δναζηενηυηεηεξ, υπςξ μνίδμκηαη, 

ακηηζημίπςξ, ζηα άνζνα 1 θαη 3 ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2002/475/ΔΓΡ ημο Οομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ζμοκίμο 

2002, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ (ΓΓ L 164 ηεξ 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή αοημονγία ή 

ζοκένγεηα ή απυπεηνα δηάπναλεξ εγθιήμαημξ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 4 αοηήξ,  

ε) κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ ή πνεμαημδυηεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ, υπςξ αοηέξ 

μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 1 ηεξ Μδεγίαξ 2005/60/ΓΗ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 

26εξ Μθηςβνίμο 2005, ζπεηηθά με ηεκ πνυιερε ηεξ πνεζημμπμίεζεξ ημο πνεμαημπηζηςηηθμφ ζοζηήμαημξ 

γηα ηε κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ θαη ηε πνεμαημδυηεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ (ΓΓ L 

309 ηεξ 25.11.2005, ζ. 15), ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ κ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή ενγαζία θαη άιιεξ μμνθέξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 2 ηεξ Μδεγίαξ 

2011/36/ΓΓ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 5εξ Απνηιίμο 2011, γηα ηεκ πνυιερε 

θαη ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ζομάηςκ ηεξ, θαζχξ θαη γηα ηεκ 

ακηηθαηάζηαζε ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2002/629/ΔΓΡ ημο Οομβμοιίμο (ΓΓ L 101 ηεξ 15.4.2011, ζ. 1), ε 

μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ κ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ απμθιείεηαη, επίζεξ, υηακ ημ πνυζςπμ εηξ βάνμξ ημο μπμίμο εθδυζεθε αμεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απυθαζε είκαη μέιμξ ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο ή έπεη ελμοζία 

εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ.  

Οηηξ πενηπηχζεηξ εηαηνεηχκ πενημνηζμέκεξ εοζφκεξ (Γ.Ν.Γ.) θαη πνμζςπηθχκ εηαηνεηχκ (Μ.Γ. θαη Γ.Γ.) θαη 

ηδηςηηθχκ θεθαιαημοπηθχκ εηαηνεηχκ (IKE), ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο αθμνά  ζημοξ 

δηαπεηνηζηέξ. 

Οηηξ πενηπηχζεηξ ακςκφμςκ εηαηνεηχκ (Α.Γ.), ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο αθμνά ζημκ 

Δηεοζφκμκηα Οφμβμοιμ, θαζχξ θαη ζε υια ηα μέιε ημο Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο. 

Οηηξ πενηπηχζεηξ Οοκεηαηνηζμχκ, ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο αθμνά ζηα μέιε ημο 

Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο58. 

Οε υιεξ ηηξ οπυιμηπεξ πενηπηχζεηξ κμμηθχκ πνμζχπςκ, ε οπμπνέςζε ηςκ πνμεγμφμεκςκ εδαθίςκ αθμνά 

ζημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ημοξ. 

                                                 
58 Ννβι. άνζνμ 73 παν. 1 ηειεοηαία δφμ εδάθηα ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με ημ άνζνμ 107 πεν. 

7 ημο κ. 4497/2017 
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Γάκ ζηηξ ςξ άκς πενηπηώζεηξ (α) έςξ (ζη) ε θαηά ηα ακςηένς, πενίμδμξ απμθιεηζμμύ δεκ έπεη 

θαζμνηζηεί με αμεηάθιεηε απόθαζε, αοηή ακένπεηαη ζε πέκηε (5) έηε από ηεκ εμενμμεκία ηεξ 

θαηαδίθεξ με αμεηάθιεηε απόθαζε.  

 

2.2.3.2. Οηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ: 

α) υηακ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ έπεη αζεηήζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο υζμκ αθμνά ζηεκ θαηαβμιή 

θυνςκ ή εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη αοηυ έπεη δηαπηζηςζεί απυ δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή 

απυθαζε με ηειεζίδηθε θαη δεζμεοηηθή ηζπφ, ζφμθςκα με δηαηάλεηξ ηεξ πχναξ υπμο είκαη 

εγθαηεζηεμέκμξ ή ηεκ εζκηθή κμμμζεζία ή  

β) υηακ ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα απμδείλεη με ηα θαηάιιεια μέζα υηη μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ 

έπεη αζεηήζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο υζμκ αθμνά ηεκ θαηαβμιή θυνςκ ή εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ 

αζθάιηζεξ.  

Ακ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ είκαη Έιιεκαξ πμιίηεξ ή έπεη ηεκ εγθαηάζηαζή ημο ζηεκ Γιιάδα, μη 

οπμπνεχζεηξ ημο πμο αθμνμφκ ηηξ εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαιφπημοκ ηυζμ ηεκ θφνηα υζμ 

θαη ηεκ επηθμονηθή αζθάιηζε.  

Μη οπμπνεχζεηξ ηςκ πεν. α΄ θαη β΄ δεκ ζεςνείηαη υηη έπμοκ αζεηεζεί εθυζμκ δεκ έπμοκ θαηαζηεί 

ιεληπνυζεζμεξ ή εθυζμκ αοηέξ έπμοκ οπαπζεί ζε δεζμεοηηθυ δηαθακμκηζμυ πμο ηενείηαη. Οηεκ 

πενίπηςζε αοηή, μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δεκ οπμπνεμφηαη κα απακηήζεη θαηαθαηηθά ζημ ζπεηηθυ 

ενχηεμα ημο Γονςπασθμφ Γκηαίμο Γγγνάθμο Οφμβαζεξ [ΓΓΓΟ], με ημ μπμίμ ενςηάηαη εάκ μ 

μηθμκμμηθυξ θμνέαξ έπεη ακεθπιήνςηεξ οπμπνεχζεηξ υζμκ αθμνά ηεκ θαηαβμιή θυνςκ ή 

εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ή, θαηά πενίπηςζε, εάκ έπεη αζεηήζεη ηηξ παναπάκς 

οπμπνεχζεηξ ημο. Μη πεν. α΄ θαη β΄ παφμοκ κα εθανμυδμκηαη υηακ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ 

εθπιενχζεη ηηξ ακςηένς οπμπνεχζεηξ ημο είηε θαηαβάιιμκηαξ ημοξ θυνμοξ ή ηηξ εηζθμνέξ 

θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ πμο μθείιεη, ζομπενηιαμβακμμέκςκ, θαηά πενίπηςζε, ηςκ δεδμοιεομέκςκ 

ηυθςκ ή ηςκ πνμζηίμςκ είηε οπαγυμεκμξ ζε δεζμεοηηθυ δηαθακμκηζμυ γηα ηεκ θαηαβμιή ημοξ ζημ 

μέηνμ πμο ηενεί ημοξ υνμοξ ημο δεζμεοηηθμφ δηαθακμκηζμμφ ή/θαη  
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γ) ε Ακαζέημοζα Ανπή γκςνίδεη ή μπμνεί κα απμδείλεη με ηα θαηάιιεια μέζα υηη έπμοκ επηβιεζεί 

ζε βάνμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, μέζα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα δφμ (2) εηχκ πνηκ απυ ηεκ 

εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ: αα) ηνεηξ (3) πνάλεηξ επηβμιήξ 

πνμζηίμμο απυ ηα ανμυδηα ειεγθηηθά υνγακα ημο Οχμαημξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ γηα παναβάζεηξ 

ηεξ ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ πμο παναθηενίδμκηαη, ζφμθςκα με ηεκ οπμονγηθή απυθαζε 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), υπςξ εθάζημηε ηζπφεη, ςξ «ορειήξ» ή «πμιφ ορειήξ» 

ζμβανυηεηαξ, μη μπμίεξ πνμθφπημοκ αζνμηζηηθά απυ ηνεηξ (3) δηεκενγεζέκηεξ ειέγπμοξ, ή ββ) 

δφμ (2) πνάλεηξ επηβμιήξ πνμζηίμμο απυ ηα ανμυδηα ειεγθηηθά υνγακα ημο Οχμαημξ 

Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ γηα παναβάζεηξ ηεξ ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ πμο αθμνμφκ ηεκ αδήιςηε 

ενγαζία, μη μπμίεξ πνμθφπημοκ αζνμηζηηθά απυ δφμ (2) δηεκενγεζέκηεξ ειέγπμοξ. Μη οπυ αα΄ θαη 

ββ΄ θονχζεηξ πνέπεη κα έπμοκ απμθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζμεοηηθή ηζπφ59. 
 

2.2.3.3  
 

2.2.3.4. Απμθιείεηαη60 απυ ηε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, 

μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ζε μπμηαδήπμηε απυ ηηξ αθυιμοζεξ θαηαζηάζεηξ61:  

(α) εάκ έπεη αζεηήζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 18 ημο κ. 

4412/201662,  

(β) εάκ ηειεί οπυ πηχπεοζε ή έπεη οπαπζεί ζε δηαδηθαζία ελογίακζεξ ή εηδηθήξ εθθαζάνηζεξ ή 

ηειεί οπυ ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε απυ εθθαζανηζηή ή απυ ημ δηθαζηήνημ ή έπεη οπαπζεί ζε 

δηαδηθαζία πηςπεοηηθμφ ζομβηβαζμμφ ή έπεη ακαζηείιεη ηηξ επηπεηνεμαηηθέξ ημο δναζηενηυηεηεξ ή 

εάκ βνίζθεηαη ζε μπμηαδήπμηε ακάιμγε θαηάζηαζε πνμθφπημοζα απυ πανυμμηα δηαδηθαζία, 

πνμβιεπυμεκε ζε εζκηθέξ δηαηάλεηξ κυμμο. Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα μεκ απμθιείεη έκακ 

μηθμκμμηθυ θμνέα μ μπμίμξ βνίζθεηαη ζε μία εθ ηςκ θαηαζηάζεςκ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ 

πενίπηςζε αοηή, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη απμδεηθκφεη υηη μ εκ ιυγς θμνέαξ είκαη ζε ζέζε κα 

εθηειέζεη ηε ζφμβαζε, ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη ηα μέηνα γηα ηε ζοκέπηζε 

ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ ημο ιεηημονγίαξ,63  

(γ) οπάνπμοκ επανθχξ εφιμγεξ εκδείλεηξ πμο μδεγμφκ ζημ ζομπέναζμα υηη μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ 

                                                 
59

 Με ην Ν.4738/2020(ΦΔΚ 207 Α‟),  άξζξν 267 ηξνπνπνηείηαη ε παξ.2 θαη πξνζηίζεηαη παξ.2Α ζην άξζξν 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. 
60

 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο 

ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ ΣΔΤΓ (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα 

κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 
61

  Δηδηθά γηα ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πξβι. ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 20 ηεο Αξρήο (ΑΓΑ: ΧΡΞ3ΟΞΣΒ-

9Ρ5) 

 
62

 Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

107 πεξ. 1 ηνπ λ. 4497/2017. 
63

 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή 

ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.  
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ζοκήρε ζομθςκίεξ με άιιμοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ με ζηυπμ ηε ζηνέβιςζε ημο ακηαγςκηζμμφ,  

δ) εάκ μία θαηάζηαζε ζφγθνμοζεξ ζομθενυκηςκ θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 24 ημο κ. 4412/2016 

δεκ μπμνεί κα ζεναπεοζεί απμηειεζμαηηθά με άιια, ιηγυηενμ πανεμβαηηθά, μέζα,  

(ε) εάκ μία θαηάζηαζε ζηνέβιςζεξ ημο ακηαγςκηζμμφ απυ ηεκ πνυηενε ζομμεημπή ημο μηθμκμμηθμφ 

θμνέα θαηά ηεκ πνμεημημαζία ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ζφμβαζεξ, θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 

48 ημο κ. 4412/2016, δεκ μπμνεί κα ζεναπεοζεί με άιια, ιηγυηενμ πανεμβαηηθά, μέζα,  

(ζη) εάκ έπεη επηδείλεη ζμβανή ή επακαιαμβακυμεκε πιεμμέιεηα θαηά ηεκ εθηέιεζε μοζηχδμοξ 

απαίηεζεξ ζημ πιαίζημ πνμεγμφμεκεξ δεμυζηαξ ζφμβαζεξ, πνμεγμφμεκεξ ζφμβαζεξ με ακαζέημκηα 

θμνέα ή πνμεγμφμεκεξ ζφμβαζεξ παναπχνεζεξ πμο είπε ςξ απμηέιεζμα ηεκ πνυςνε θαηαγγειία 

ηεξ πνμεγμφμεκεξ ζφμβαζεξ, απμδεμηχζεηξ ή άιιεξ πανυμμηεξ θονχζεηξ,  

(δ) εάκ έπεη θνηζεί έκμπμξ ζμβανχκ ρεοδχκ δειχζεςκ θαηά ηεκ πανμπή ηςκ πιενμθμνηχκ πμο 

απαηημφκηαη γηα ηεκ ελαθνίβςζε ηεξ απμοζίαξ ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ή ηεκ πιήνςζε ηςκ 

θνηηενίςκ επηιμγήξ, έπεη απμθνφρεη ηηξ πιενμθμνίεξ αοηέξ ή δεκ είκαη ζε ζέζε κα πνμζθμμίζεη ηα 

δηθαημιμγεηηθά πμο απαηημφκηαη θαη‟ εθανμμγή ημο άνζνμο 2.2.9.2 ηεξ πανμφζαξ,  

(ε) εάκ επηπείνεζε κα επενεάζεη με αζέμηημ ηνυπμ ηε δηαδηθαζία ιήρεξ απμθάζεςκ ηεξ 

ακαζέημοζαξ ανπήξ, κα απμθηήζεη εμπηζηεοηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο εκδέπεηαη κα ημο απμθένμοκ 

αζέμηημ πιεμκέθηεμα ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ ή κα πανάζπεη ελ αμειείαξ 

παναπιακεηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο εκδέπεηαη κα επενεάζμοκ μοζηςδχξ ηηξ απμθάζεηξ πμο 

αθμνμφκ ημκ απμθιεηζμυ, ηεκ επηιμγή ή ηεκ ακάζεζε,  

(ζ) εάκ ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα απμδείλεη, με θαηάιιεια μέζα υηη έπεη δηαπνάλεη ζμβανυ 

επαγγειμαηηθυ πανάπηςμα, ημ μπμίμ ζέηεη εκ αμθηβυις ηεκ αθεναηυηεηά ημο.  

Γάκ ζηηξ ςξ άκς πενηπηώζεηξ (α) έςξ (ζ)  ε πενίμδμξ απμθιεηζμμύ δεκ έπεη θαζμνηζηεί με 

αμεηάθιεηε απόθαζε, αοηή ακένπεηαη ζε ηνία (3) έηε από ηεκ εμενμμεκία ημο ζπεηηθμύ 

γεγμκόημξ. 64 

Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα μεκ απμθιείεη έκακ μηθμκμμηθυ θμνέα, μ μπμίμξ βνίζθεηαη ζε μηα εθ 

ηςκ θαηαζηάζεςκ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πενίπηςζε β΄ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο, οπυ ηεκ 

πνμτπυζεζε υηη απμδεδεηγμέκα μ εκ ιυγς θμνέαξ είκαη ζε ζέζε κα εθηειέζεη ηε ζφμβαζε, 

ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη ηα μέηνα γηα ηε ζοκέπηζε ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ ημο 

ιεηημονγίαξ.  
 

2.2.3.5.  

2.2.3.6. Μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ απμθιείεηαη ζε μπμημδήπμηε πνμκηθυ ζεμείμ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, υηακ απμδεηθκφεηαη υηη βνίζθεηαη, ιυγς πνάλεςκ ή 

παναιείρεχκ ημο, είηε πνηκ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε μία απυ ηηξ ςξ άκς πενηπηχζεηξ  

2.2.3.7. Μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πμο εμπίπηεη ζε μηα απυ ηηξ θαηαζηάζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηηξ 

παναγνάθμοξ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)65 θαη 2.2.3.4 μπμνεί κα πνμζθμμίδεη ζημηπεία πνμθεημέκμο κα απμδείλεη 

                                                 
64

 Πξβι. παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017.Δπίζεο, 

πξβι. ππ‟ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 έγγξαθν ηεο Αξρήο (ΑΓΑ Φ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ΓΔΔ ηεο 

24 Οθησβξίνπ 2018 ζηελ ππφζεζε C-124/2017.  
65

 Πξβι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 λ.4412/2016, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 10 ηνπ λ. 4497/2017. 
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υηη ηα μέηνα πμο έιαβε επανθμφκ γηα κα απμδείλμοκ ηεκ αλημπηζηία ημο, πανυηη ζοκηνέπεη μ ζπεηηθυξ ιυγμξ 

απμθιεηζμμφ (αοηoθάζανζε). Γάκ ηα ζημηπεία θνηζμφκ επανθή, μ εκ ιυγς μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δεκ 

απμθιείεηαη απυ ηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ. Πα μέηνα πμο ιαμβάκμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ 

θμνείξ αλημιμγμφκηαη ζε ζοκάνηεζε με ηε ζμβανυηεηα θαη ηηξ ηδηαίηενεξ πενηζηάζεηξ ημο πμηκηθμφ 

αδηθήμαημξ ή ημο παναπηχμαημξ. Ακ ηα μέηνα θνηζμφκ ακεπανθή, γκςζημπμηείηαη ζημκ μηθμκμμηθυ θμνέα 

ημ ζθεπηηθυ ηεξ απυθαζεξ αοηήξ. Μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πμο έπεη απμθιεηζηεί, ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ 

δηαηάλεηξ, με ηειεζίδηθε απυθαζε, ζε εζκηθυ επίπεδμ, απυ ηε ζομμεημπή ζε δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ ζφμβαζεξ 

ή ακάζεζεξ παναπχνεζεξ δεκ μπμνεί κα θάκεη πνήζε ηεξ ακςηένς δοκαηυηεηαξ θαηά ηεκ πενίμδμ ημο 

απμθιεηζμμφ πμο μνίδεηαη ζηεκ εκ ιυγς απυθαζε 66. 

2.2.3.8. Ε απυθαζε γηα ηεκ δηαπίζηςζε ηεξ επάνθεηαξ ή με ηςκ επακμνζςηηθχκ μέηνςκ θαηά ηεκ 

πνμεγμφμεκε πανάγναθμ εθδίδεηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 8 θαη 9 ημο άνζνμο 73 ημο κ. 

4412/201667. 

2.2.3.9. Μηθμκμμηθυξ θμνέαξ, ζημκ μπμίμ έπεη επηβιεζεί, με ηεκ θμηκή οπμονγηθή απυθαζε ημο άνζνμο 

74 ημο κ. 4412/2016, ε πμηκή ημο απμθιεηζμμφ απμθιείεηαη αοημδίθαηα θαη απυ ηεκ πανμφζα δηαδηθαζία 

ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

Κνηηήνηα Γπηιμγήξ68  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεξ επαγγειμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ69  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ απαηηείηαη κα 

αζθμφκ εμπμνηθή ή βημμεπακηθή ή βημηεπκηθή δναζηενηόηεηα ζοκαθή με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ πνμμήζεηαξ.  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ζε θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ απαηηείηαη κα 

είκαη εγγεγναμμέκμη ζε έκα απυ ηα επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά μεηνχα πμο ηενμφκηαη ζημ θνάημξ 

εγθαηάζηαζήξ ημοξ ή κα ηθακμπμημφκ μπμηαδήπμηε άιιε απαίηεζε μνίδεηαη ζημ Νανάνηεμα XI ημο 

Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016.  

Οηεκ πενίπηςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ εγθαηεζηεμέκςκ ζε θνάημξ μέιμοξ ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ 

χνμο (Γ.Μ.) ή ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο πνμζπςνήζεη ζηε ΟΔΟ, ή ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ εμπίπημοκ ζηεκ 

πνμεγμφμεκε πενίπηςζε θαη έπμοκ ζοκάρεη δημενείξ ή πμιομενείξ ζομθςκίεξ με ηεκ Έκςζε ζε ζέμαηα 

δηαδηθαζηχκ ακάζεζεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ, απαηηείηαη κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζε ακηίζημηπα 

επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά μεηνχα.  

                                                 
66

 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   
67

  Πξβι. απφθαζε ππ‟ αξηζκ. 50844 (ΦΔΚ 279 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 17-05-2018), κε ηελ νπνία έρεη ζπζηαζεί θαη ζπγθξνηεζεί ε 

επηηξνπή ηεο παξ 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016.  
68 Γπηζεμαίκεηαη υηη υια ηα θνηηήνηα επηιμγήξ είκαη πνμαηνεηηθά, ηίζεκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε θαηά ηεκ 

θνίζε θαη ηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ηεξ A.A. θαη πνέπεη κα ζπεηίδμκηαη θαη κα είκαη ακάιμγα με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

ζφμβαζεξ (Ννβι. άνζνμ 75 παν. 1 ημο κ. 4412/2016). Γπηζεμαίκεηαη, επίζεξ, υηη μη A.A. μπμνμφκ κα επηβάιιμοκ 

ζημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ςξ απαηηήζεηξ ζομμεημπήξ μυκμ ηα θνηηήνηα πμο ακαθένμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.4, 

2.2.5 θαη 2.2.6. Έπμοκ ηε δοκαηυηεηα, θαηά ζοκέπεηα, κα επηιέλμοκ έκα, πενηζζυηενα ή υια εκδεπμμέκςξ ηα ςξ άκς 

θνηηήνηα επηιμγήξ, ζοκεθηημχκηαξ ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηεξ οπυ ακάζεζε ζφμβαζεξ (εθηημχμεκε αλία αοηήξ, 

εηδηθέξ πενηζηάζεηξ θιπ), με ζπεηηθή πνυβιερε ζηε δηαθήνολε.  
69 Ννβι άνζνμ  75 παν. 2 κ. 4412/2016. 
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Μη εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζημ Βημηεπκηθυ ή 

Γμπμνηθυ ή Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ ή ζημ Ιεηνχμ Ηαηαζθεοαζηχκ Αμοκηηθμφ Ριηθμφ70. 

2.2.5  

2.2.6 Σεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακόηεηα71  

Όζμκ αθμνά ζηεκ ηεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα γηα ηεκ πανμφζα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ, μη 

μηθμκμμηθμί θμνείξ οπμπνεμφκηαη:  

α) Όζμ αθμνά ημκ ελμπιηζμυ ζα πνέπεη κα ζεμαίκεηαη εοθνηκχξ, μυκημα θαη ζε μναηή ζέζε απυ ημ επίπεδμ 

ημο εδάθμοξ ημοιάπηζημκ με ηα αθυιμοζα: 

 Όκμμα θαη δηεφζοκζε ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ή ημο εηζαγςγέα ή 

ημο δηακμμέα. 

 Οημηπεία ακαγκχνηζεξ ελμπιηζμμφ (π.π. θςδηθυξ ανηζμυξ) θαη έημξ θαηαζθεοήξ. 

 Πμκ ανηζμυ θαη ηε πνμκμιμγία ημο εθανμμδυμεκμο εονςπασθμφ πνμηφπμο ή ημκ ηζμδφκαμςκ ημο. 

 Γιάπηζηε θαη μέγηζηε ειηθία ηςκ παηδηχκ.  

 Ιέγηζημξ ανηζμυξ πνεζηχκ. 

 

β) Γηα θάζε ελμπιηζμυ κα παναδίδεηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηή/πνμμεζεοηή ζημ Δήμμ εγπεηνίδημ μδεγηώκ 

πενημδηθήξ ζοκηήνεζεξ ημο ελμπιηζμμύ, ζηηξ μπμίεξ ζα πενηέπμκηαη πιενμθμνίεξ γηα: 

• ημοξ απαηημφμεκμοξ μπηηθμφξ θαη ιεηημονγηθμφξ ειέγπμοξ ημο ελμπιηζμμφ θαη ηςκ επημένμοξ 

ελανηεμάηςκ ημο, 

                                                 
70 Ννβι. Νανάνηεμα XI Ννμζανηήμαημξ Α κ. 4412/2016. 
71 Ννβι άνζνμ 75 παν. 4 κ. 4412/2016. Όζμκ αθμνά ηεκ ηεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα, μη Α.Α. μπμνμφκ 

κα επηβάιιμοκ απαηηήζεηξ πμο κα ελαζθαιίδμοκ υηη μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δηαζέημοκ ημοξ ακαγθαίμοξ ακζνχπηκμοξ θαη 

ηεπκηθμφξ πυνμοξ θαη ηεκ εμπεηνία γηα κα εθηειέζμοκ ηε ζφμβαζε ζε θαηάιιειμ επίπεδμ πμηυηεηαξ. Μη Α.Α. μπμνεί κα 

απαηημφκ εηδηθυηενα απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, κα δηαζέημοκ ηθακμπμηεηηθυ επίπεδμ εμπεηνίαξ, απμδεηθκουμεκμ 

με θαηάιιειεξ ζοζηάζεηξ απυ ζομβάζεηξ πμο έπμοκ εθηειεζηεί θαηά ημ πανειζυκ. Ιηα Α.Α. μπμνεί κα ζεςνεί υηη 

έκαξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δεκ δηαζέηεη ηηξ απαηημφμεκεξ επαγγειμαηηθέξ ηθακυηεηεξ εάκ δηαπηζηχζεη υηη αοηυξ έπεη 

ζογθνμουμεκα ζομθένμκηα πμο εκδέπεηαη κα επενεάζμοκ ανκεηηθά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ.  

Μη Α.Α. μπμνμφκ κα επηιέλμοκ έκα ή πενηζζυηενα απυ ηα θνηηήνηα πμο ακαθένμκηαη ζημ πανυκ άνζνμ θαη κα 

δηαμμνθχζμοκ ακηίζημηπα ηα πεδία ημο ΓΓΓΟ (γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ) ή ημο Π.Γ.Ρ.Δ. (γηα ηηξ ζομβάζεηξ 

θάης ηςκ μνίςκ), θαζχξ θαη ηα μέζα απυδεηλεξ ημο άνζνμο 2.2.9.2. Γπηζεμαίκεηαη, πεναηηένς, υηη μπμνμφκ (πςνίξ 

αοηυ κα είκαη οπμπνεςηηθυ) κα δηαμμνθχζμοκ ημ πανυκ άνζνμ είηε απαηηχκηαξ, ςξ πνμξ ηα θνηηήνηα πμο επηιέγμοκ, 

ειάπηζηα επίπεδα ηεπκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ, ηα μπμία πνέπεη κα θαιφπημοκ μη μηθμκμμηθμί θμνείξ με 

ακαθμνά ζε ζογθεθνημέκα μεγέζε (π.π. ημοιάπηζημκ ......... ζοκαθείξ παναδυζεηξ ηα 3 ηειεοηαία έηε) θαηά ηνυπμ 

ακηηθεημεκηθυ, δηαθακή πςνίξ κα εηζάγμοκ δηαθνίζεηξ ζε βάνμξ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ είηε δεηχκηαξ απυ ημοξ 

μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα δειχζμοκ ηηξ δεημφμεκεξ πιενμθμνίεξ ακαθένμκηαξ ηε μεζμδμιμγία με ηεκ μπμία ζα 

αλημιμγήζμοκ ηηξ πιενμθμνίεξ αοηέξ. Ννβι. θαη ηεκ Ηαηεοζοκηήνηα Μδεγία 13 ηεξ Γ.Α.Α.ΔΕ.ΟΡ. ''Κνηηήνηα 

πμημηηθήξ επηιμγήξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη έιεγπμξ θαηαιιειόtεηαξ: εηδηθά ε μηθμκμμηθή θαη πνεμαημμηθμκμμηθή 

επάνθεηα θαη ε ηεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακόηεηα'' (ΑΔΑ ΩΒΡ7ΜΛΠΒ-ΠΘ7)  θαη εηδηθυηενα ηεκ Γκυηεηα IV παν. 

1, υπμο παναηίζεκηαη ζπεηηθά  παναδείγμαηα. 
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• ημοξ απαηημφμεκμοξ ειέγπμοξ ηςκ ζεμειηχζεςκ θαη ηςκ δαπέδςκ ζηήνηλεξ ημο 

• ηε ζοπκυηεηα δηεκένγεηαξ ηςκ ειέγπςκ 

θαζχξ θαη εγπεηνίδημ μδεγηώκ με ηηξ θαηαζθεοαζηηθέξ ιεπημμένεηεξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ 

ζοκανμμιυγεζε θαη ημπμζέηεζή ημοξ. 
 
γ) κα δηαζθαιίζεη ηεκ φπανλε θαη πανμπή ακηαιιαθηηθχκ γηα μία πεκηαεηία μεηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή 

ημο ελμπιηζμμφ.  

 

δ) Κα δηαζέημοκ ζηεκ Γιιάδα θαη κα εγθαηαζηήζμοκ ζηεκ πενίπηςζε ακάδεηλήξ ημοξ ςξ ακαδυπςκ, άνηημ 

ζοκενγείμ θαη εηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ πανμπή ηςκ απαηημφμεκςκ οπενεζηχκ ζοκηήνεζεξ ημο 

οιηθμφ. 
 
ε) ε εγθαηάζηαζε ημο ελμπιηζμμφ κα γίκεη απυ ελεηδηθεομέκα άημμα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ μνγάκςκ 

παηδηθχκ πανχκ. 

 

ζη) μ πνμμεζεοηήξ ζομμεηέπςκ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη  Νηζημπμίεζε 

θαηαζθεοαζηή ISO 9001 θαη ISO 14001 (επί πμηκή απμθιεηζμμφ). 

 

δ) υια ηα υνγακα κα είκαη εηδηθά ζπεδηαζμέκα γηα αημμηθυ ή μμαδηθυ παηπκίδη.  

 

 ε) ηα υνγακα, μη θαηαζθεοέξ θαη ηα οιηθά ημοξ κα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηε ζεηνά 

πνμηφπςκ ΓΘΜΠ ΓΚ 1176 θαη κα θένμοκ βεβαίςζε ειέγπμο - πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ με ημ 

ακηίζημηπμ πνυηοπμ απυ δηαπηζηεομέκμ θμνέα   (επί πμηκή απμθιεηζμμφ). 

 

 

2.2.7 Πνόηοπα δηαζθάιηζεξ πμηόηεηαξ θαη πνόηοπα πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ72  

Οφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ημο άνζνμο 3 ημο θεθαιαίμο „‟ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ΄΄ ηεξ, με ανηζμυ 

9-ΠΞΜΝ./2017, μειέηεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ, ηα υνγακα, μη θαηαζθεοέξ θαη ηα οιηθά ζα 

πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηε ζεηνά πνμηφπςκ αζθαιείαξ ΓΛΟΣ ΓΝ 1176 

θαη κα θένμοκ βεβαίςζε ειέγπμο – πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ με ημ ακηίζημηπμ πνυηοπμ απυ 

δηαπηζηεομέκμ θμνέα (επί πμηκή απμθιεηζμμύ). Γπίζεξ μη επηθάκεηεξ πηχζεηξ κα πιενμφκ ηηξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ ζεηνάξ πνμηφπςκ ΓΛΟΣ ΓΝ 1176-1, ΓΛΟΣ ΓΝ 1177 θαη ΓΛΟΣ ΓΝ 71-3. 

Γπίζεξ, μ πνμμεζεοηήξ μθείιεη κα θαηέπεη πηζημπμίεζε θαηαζθεοαζηή  ISO 9001 θαη ISO 14001 

θαζώξ θαη πηζημπμίεζε ελμπιηζμμύ θαηά ΓΝ 1176 πμο ζα θιεζεί κα πνμζθμμίζεη θαηά ημκ δηαγςκηζμυ.  

(επί πμηκή απμθιεηζμμύ) 

 

Γπηηνέπεηαη  ε ζομμυνθςζε πνμξ άιια πνυηοπα ή πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ πένακ ηςκ ακαθενυμεκςκ ζηεκ 

πανμφζα, οπυ ημκ υνμ υηη αοηά ζα είκαη ημοιάπηζημκ ηζμδφκαμα πνμξ ηα ακαθενυμεκα. Ε ηζμδοκαμία  αοηή 

                                                 
72 Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα πνυηοπα είκαη πνμαηνεηηθά, ήημη ηίζεκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε, θαηά ηεκ θνίζε θαη ηε 

δηαθνηηηθή εοπένεηα ηεξ Α.Α. θαη πνέπεη κα ζπεηίδμκηαη θαη κα είκαη ακάιμγα με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ (Ννβι. 

άνζνμ 82 κ. 4412/2016). 
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ζα ηεθμαίνεηαη απυ ακαιοηηθή ηεπκηθή έθζεζε, ε μπμία πνέπεη κα βνίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηςκ ανμμδίςκ 

ακαγκςνηζμέκςκ θμνέςκ ειέγπμο. Ε ηήνεζε ηςκ απαηηήζεςκ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ  πνμηφπςκ ή 

πνμδηαγναθχκ αζθαιείαξ πηζημπμηείηαη απυ ακαγκςνηζμέκμοξ θμνείξ, μέζς δηεκένγεηαξ πενημδηθχκ, ακά 

δηεηία, ειέγπςκ θαη ηεκ έθδμζε ακηίζημηπςκ πηζημπμηεηηθχκ ειέγπμο. 

Μ πνμμεζεοηήξ  οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίζεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαη πνηκ ηεκ απμδμπή ηεξ πνμζθμνάξ 

ημ εκ ιυγς πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ απυ  ακαγκςνηζμέκμ θμνέα πηζημπμίεζεξ. 

 

 

 

2.2.8 ηήνηλε ζηεκ ηθακόηεηα ηνίηςκ  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μπμνμφκ, υζμκ αθμνά ηα θνηηήνηα ηεξ ηεπκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ (ηεξ 

παναγνάθμο 2.2.6), κα ζηενίδμκηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ θμνέςκ, αζπέηςξ ηεξ κμμηθήξ θφζεξ ηςκ 

δεζμχκ ημοξ με αοημφξ73. Οηεκ πενίπηςζε αοηή, απμδεηθκφμοκ υηη ζα έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ ακαγθαίμοξ 

πυνμοξ, με ηεκ πνμζθυμηζε ηεξ ζπεηηθήξ δέζμεοζεξ ηςκ θμνέςκ ζηεκ ηθακυηεηα ηςκ μπμίςκ ζηενίδμκηαη.  

2.2.9 Κακόκεξ απόδεηλεξ πμημηηθήξ επηιμγήξ 

2.2.9.1 Πνμθαηανθηηθή απόδεηλε θαηά ηεκ οπμβμιή πνμζθμνώκ  

Ννμξ πνμθαηανθηηθή απυδεηλε υηη μη πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμί θμνείξ: α) δεκ βνίζθμκηαη ζε μία απυ ηηξ 

θαηαζηάζεηξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 θαη β) πιενμφκ ηα ζπεηηθά θνηηήνηα επηιμγήξ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.4, 

2.2.6 θαη 2.2.7 ηεξ πανμφζεξ, πνμζθμμίδμοκ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ ςξ δηθαημιμγεηηθυ 

ζομμεημπήξ, ημ πνμβιεπυμεκμ απυ ημ άνζνμ 79 παν. 1 θαη 3 ημο κ. 4412/2016 Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ 

Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), ζφμθςκα με ημ επηζοκαπηυμεκμ ζηεκ πανμφζα Πανάνηεμα ΙΙ ημ μπμίμ απμηειεί 

εκεμενςμέκε οπεφζοκε δήιςζε, με ηηξ ζοκέπεηεξ ημο κ. 1599/1986. Πμ ΓΓΓΟ74 θαηανηίδεηαη βάζεη ημο 

ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο  ημο Νανανηήμαημξ 2 ημο Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 2016/7 θαη ζομπιενχκεηαη απυ ημοξ 

πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ  ημο Νανανηήμαημξ 1.75  

                                                 
73 Ννβι άνζνμ 78 παν.1 ημο κ. 4412/2016. Δφκακηαη, επίζεξ, κα ζηενίδμκηαη θαη ζηηξ ηθακυηεηεξ ημο/ ηςκ 

οπενγμιάβςκ, ζημοξ μπμίμοξ πνμηίζεκηαη κα ακαζέζμοκ ηεκ εθηέιεζε ημήμαημξ/ ημεμάηςκ ηεξ οπυ ακάζεζεξ 

ζφμβαζεξ .  
74 Πμ ΓΓΓΟ πενηιαμβάκεη ηα αθυιμοζα Ιένε: Ιένμξ Ζ Νιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ 

ζφμβαζεξ θαη ηεκ ακαζέημοζα ανπή, Ιένμξ ΖΖ Νιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα, Ιένμξ ΖΖΖ Ηνηηήνηα 

απμθιεηζμμφ, Ιένμξ IV Ηνηηήνηα Γπηιμγήξ, Ιένμξ VI Πειηθέξ δειχζεηξ.  
75 Απυ ηηξ 2-5-2019, πανέπεηαη ε κέα ειεθηνμκηθή οπενεζία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πμο πνμζθένεη ηε δοκαηυηεηα ειεθηνμκηθήξ ζφκηαλεξ θαη 

δηαπείνηζεξ ημο Γονςπασθμφ Γκηαίμο Γγγνάθμο Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ). Ιπμνείηε κα δείηε ηε ζπεηηθή ακαθμίκςζε ζηε 

Δηαδηθηοαθή Νφιε ημο ΓΟΕΔΕΟ www.promitheus.gov.gr Ννβι θαη ημ Δημνζςηηθυ (Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ 

Γονςπασθήξ Έκςζεξ L 17/65 ηεξ 23εξ Ζακμοανίμο 2018) ζημκ Γθηειεζηηθυ Ηακμκηζμυ (ΓΓ) 2016/7 γηα ηεκ 

θαζηένςζε ημο ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο γηα ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Ννμμήζεηαξ , με ημ μπμίμ επηιφζεθακ ηα 

ζπεηηθά δεηήμαηα μνμιμγίαξ πμο οπήνπακ ζημ ανπηθυ επίζεμμ ειιεκηθυ  θείμεκμ ημο Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ, 

Ιπμνείηε κα δείηε ημ ζπεηηθυ Δημνζςηηθυ ζηεκ αθυιμοζε δηαδνμμή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

file:///C:/Users/user/Desktop/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/0000000000%202021/ΔΙΕΘΝΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ%20ΟΡΓΑΝΩΝ%20ΠΑΙΔΙΚΩΝ%20ΧΑΡΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/Promitheus%20ESPDint 
file:///C:/Users/user/Desktop/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/0000000000%202021/ΔΙΕΘΝΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ%20ΟΡΓΑΝΩΝ%20ΠΑΙΔΙΚΩΝ%20ΧΑΡΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Πμ ΓΓΓΟ μπμνεί κα οπμγνάθεηαη έςξ δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ 

πνμζθμνχκ76 

Οε υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ, υπμο πενηζζυηενα απυ έκα θοζηθά πνυζςπα είκαη μέιε ημο δημηθεηηθμφ, 

δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο εκυξ μηθμκμμηθμφ θμνέα ή έπμοκ ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ 

απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ, οπμβάιιεηαη έκα Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), ημ μπμίμ 

είκαη δοκαηυ κα θένεη μυκμ ηεκ οπμγναθή ημο θαηά πενίπηςζε εθπνμζχπμο ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα77 ςξ  

πνμθαηανθηηθή απυδεηλε ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ημο άνζνμο 2.2.3.1 ηεξ πανμφζαξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ 

θοζηθχκ πνμζχπςκ πμο είκαη μέιε ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο ή έπμοκ 

ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυκ.78  

Ωξ εθπνυζςπμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα κμείηαη μ κυμημμξ εθπνυζςπμξ αοημφ, υπςξ πνμθφπηεη απυ ημ 

ηζπφμκ θαηαζηαηηθυ ή ημ πναθηηθυ εθπνμζχπεζήξ ημο θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ ή ημ 

ανμμδίςξ ελμοζημδμηεμέκμ θοζηθυ πνυζςπμ κα εθπνμζςπεί ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα γηα δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ 

ζομβάζεςκ ή γηα ζογθεθνημέκε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ. 

Οηεκ πενίπηςζε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ 

Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), οπμβάιιεηαη πςνηζηά απυ θάζε μέιμξ ηεξ έκςζεξ. 

2.2.9.2 Απμδεηθηηθά μέζα79 80 

Α. Πμ δηθαίςμα ζομμεημπήξ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ θαη μη υνμη θαη πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ημοξ, 

υπςξ μνίδμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.1 έςξ 2.2.8, θνίκμκηαη θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ, θαηά ηεκ 

οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο θαη θαηά ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ ζηηξ 

πενηπηχζεηξ ημο άνζνμο 105 παν. 3 πεν. γ ημο κ. 4412/201681. 

Οηεκ πενίπηςζε πμο πνμζθένςκ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ή έκςζε αοηχκ ζηενίδεηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ 

θμνέςκ, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθυ 2.2.8. ηεξ πανμφζαξ, μη θμνείξ ζηεκ ηθακυηεηα ηςκ μπμίςκ ζηενίδεηαη 

οπμπνεμφκηαη ζηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο απμδεηθκφμοκ υηη δεκ ζοκηνέπμοκ μη ιυγμη 

απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 ηεξ πανμφζαξ θαη υηη πιενμφκ ηα ζπεηηθά θνηηήνηα επηιμγήξ θαηά 

πενίπηςζε (πανάγναθμξ 2.2.6 )82. 

                                                 
76     Ννβι. άνζνμ 79Α παν. 4 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 6 ημο κ. 4605/2019 

(52 Α‟). 
77 Ννβι. άνζνμ 79Α ημο κ. 4412/2016, ημ μπμίμ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 13 ημο κ. 4497/2017. 
78 Γπηζεμαίκεηαη υηη ε ακςηένς δοκαηυηεηα εκαπυθεηηαη ζηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα.  

Γλαθμιμοζεί κα οθίζηαηαη ε δοκαηυηεηα κα οπμγνάθεηαη ημ ΓΓΓΟ απυ ημ ζφκμιμ ηςκ θοζηθχκ πνμζχπςκ πμο 

ακαθένμκηαη ζηα ηειεοηαία δφμ εδάθηα ημο άνζνμο 73 παν. 1 ημο  κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με ημ άνζνμ 

107 πεν. 7 ημο κ. 4497/2017. 
79 Ννβ. άνζνμ 80 κ. 4412/2016  Γπηζεμαίκεηαη, πεναηηένς υηη ε A.A. δεηάεη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα 

πνμζθμμίζμοκ μυκμ εθείκα ηα απμδεηθηηθά μέζα πμο ακηαπμθνίκμκηαη ζημοξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ θαη ζηα θνηηήνηα 

επηιμγήξ πμο έπεη μνίζεη ζηα άνζνα 2.2.3 έςξ 2.2.8 ηεξ πανμφζαξ. Γάκ, γηα πανάδεηγμα, δεκ απαηηήζεη ειάπηζηα 

επίπεδα πνεμαημμηθμκμμηθήξ επάνθεηαξ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ηυηε δεκ ζα δεηήζεη μφηε ηα απμδεηθηηθά μέζα ηεξ 

παν. Β.3 ηεξ πανμφζαξ   
80  Γηα ημκ πνυκμ έθδμζεξ θαη ηζπφμξ ηςκ απμδεηθηηθχκ μέζςκ, πνβι θαη ημ με αν πνςη 2210/19-04-2019 

(ΑΔΑ : 66ΓΝΜΛΠΒ-Δ9Η) έγγναθμ ηεξ ΓΑΑΔΕΟΡ.  
81 Ννβι άνζνμ 104 παν. 1 κ. 4412/2016. 
82 Ννβι άνζνμ 78 παν. 1 κ. 4412/2016. 
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Μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ οπμπνεμφηαη κα ακηηθαηαζηήζεη έκακ θμνέα ζηεκ ηθακυηεηα ημο μπμίμο ζηενίδεηαη, 

εθυζμκ μ ηειεοηαίμξ δεκ πιενμί ημ ζπεηηθυ θνηηήνημ επηιμγήξ ή γηα ημκ μπμίμ ζοκηνέπμοκ ιυγμη 

απμθιεηζμμφ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.483. 

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα οπμβάιιμοκ δηθαημιμγεηηθά ή άιια απμδεηθηηθά ζημηπεία, ακ θαη 

ζημ μέηνμ πμο ε ακαζέημοζα ανπή έπεη ηε δοκαηυηεηα κα ιαμβάκεη ηα πηζημπμηεηηθά ή ηηξ ζοκαθείξ 

πιενμθμνίεξ απεοζείαξ μέζς πνυζβαζεξ ζε εζκηθή βάζε δεδμμέκςκ ζε μπμημδήπμηε θνάημξ - μέιμξ ηεξ 

Έκςζεξ, ε μπμία δηαηίζεηαη δςνεάκ, υπςξ εζκηθυ μεηνχμ ζομβάζεςκ, εηθμκηθυ θάθειμ επηπείνεζεξ, 

ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα απμζήθεοζεξ εγγνάθςκ ή ζφζηεμα πνμεπηιμγήξ. Ε δήιςζε γηα ηεκ πνυζβαζε ζε 

εζκηθή βάζε δεδμμέκςκ εμπενηέπεηαη ζημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ).  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα οπμβάιμοκ δηθαημιμγεηηθά, υηακ ε ακαζέημοζα ανπή πμο έπεη 

ακαζέζεη ηε ζφμβαζε δηαζέηεη ήδε ηα ςξ άκς δηθαημιμγεηηθά θαη αοηά ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ84. 

Γπηζεμαίκεηαη όηη γίκμκηαη απμδεθηέξ: 

 μη έκμνθεξ βεβαηώζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανμύζα Δηαθήνολε, εθόζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί 

έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ από ηεκ οπμβμιή ημοξ,  

 μη οπεύζοκεξ δειώζεηξ, εθόζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνόζθιεζεξ γηα 

ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ85. εμεηώκεηαη όηη δεκ απαηηείηαη ζεώνεζε ημο γκεζίμο ηεξ 

οπμγναθήξ ημοξ. 

 

Β. 1. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ με ζοκδνμμήξ ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 μη πνμζθένμκηεξ 

μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ ακηίζημηπα ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά.86 

                                                 
83 Ε ακαθμνά ζηεκ παν. 2.2.3.4 πνμβιέπεηαη εθυζμκ ε A.A. μνίζεη ζηε Δηαθήνολε έκακ, πενηζζυηενμοξ ή υιμοξ 

ημοξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ ηεξ εκ ιυγς παναγνάθμο. Οομπιενχκεηαη ακαιυγςξ  (πνβι παν. 1 άνζνμ 78 κ. 4412/2016. 
84 Ννβι άνζνμ 79 παν. 6 κ. 4412/2016. 
85  Ννβ. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7, πεν. α, 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
86 Οπεηηθά με ηεκ θαηάνγεζε ηεξ οπμπνέςζεξ οπμβμιήξ πνςημηφπςκ ή επηθονςμέκςκ ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ 

ζε δηαγςκηζμμφξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ δηεοθνηκίδμκηαη ηα ελήξ: 

 1. Απιά ακηίγναθα δεμμζίςκ εγγνάθςκ: 

 Γίκμκηαη οπμπνεςηηθά απμδεθηά εοθνηκή θςημακηίγναθα ηςκ πνςημηφπςκ ή ηςκ αθνηβχκ ακηηγνάθςκ ηςκ 

δεμμζίςκ εγγνάθςκ, πμο έπμοκ εθδμζεί απυ ηηξ οπενεζίεξ θαη ημοξ θμνείξ ηεξ πενίπηςζεξ α' ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 

1 ημο κυμμο 4250/2014. Οεμεηςηέμκ υηη ε παναπάκς νφζμηζε δεκ θαηαιαμβάκεη ηα ζομβμιαημγναθηθά έγγναθα (ι.π. 

πιενελμφζηα, έκμνθεξ βεβαηχζεηξ θ.μ.θ.), γηα ηα μπμία ζοκεπίδεη κα οθίζηαηαη ε οπμπνέςζε οπμβμιήξ θεθονςμέκςκ 

ακηηγνάθςκ. 

 2. Απιά ακηίγναθα αιιμδαπχκ δεμμζίςκ εγγνάθςκ: 

 Γπίζεξ, γίκμκηαη απμδεθηά εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ακηίγναθα εγγνάθςκ πμο έπμοκ εθδμζεί απυ 

αιιμδαπέξ ανπέξ, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη αοηά είκαη κμμίμςξ επηθονςμέκα απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ηεξ πχναξ αοηήξ, 

θαη έπμοκ επηθονςζεί απυ δηθεγυνμ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 36 παν. 2 β) ημο Ηχδηθα Δηθεγυνςκ 

(Κ4194/2013). Οεμεηχκεηαη υηη δεκ ζίγμκηαη θαη ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ, μη απαηηήζεηξ οπμβμιήξ δεμμζίςκ 

εγγνάθςκ με ζογθεθνημέκε επηζεμείςζε (APOSTILLE), μη μπμίεξ απμννέμοκ απυ δηεζκείξ ζομβάζεηξ ηεξ πχναξ 

(Οφμβαζε ηεξ άγεξ) ή άιιεξ δηαθναηηθέξ ζομθςκίεξ (βι. θαη ζεμείμ 6.2.)  

 3. Απιά ακηίγναθα ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ:  

 Γίκμκηαη οπμπνεςηηθά απμδεθηά εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ακηίγναθα ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ ηα μπμία έπμοκ 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



33 

 

α) γηα ηεκ πανάγναθμ 2.2.3.1 απυζπαζμα ημο ζπεηηθμφ μεηνχμο, υπςξ ημο πμηκηθμύ μεηνώμο ή, ειιείρεη 

αοημφ, ηζμδφκαμμ έγγναθμ πμο εθδίδεηαη απυ ανμυδηα δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή ανπή ημο θνάημοξ-μέιμοξ ή 

ηεξ πχναξ θαηαγςγήξ ή ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ 

πνμθφπηεη υηη πιενμφκηαη αοηέξ μη πνμτπμζέζεηξ, πμο κα έπεη εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ 

οπμβιή ημο87. 

Ε οπμπνέςζε πνμζθυμηζεξ ημο ςξ άκς απμζπάζμαημξ αθμνά θαη ζηα μέιε ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή 

επμπηηθμφ μνγάκμο ημο εκ ιυγς μηθμκμμηθμφ θμνέα ή ζηα πνυζςπα πμο έπμοκ ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, 

ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ θαηά ηα εηδηθυηενα ακαθενυμεκα ζηεκ ςξ άκς πανάγναθμ 2.2.3.1, 

β) γηα ηηξ παναγνάθμοξ 2.2.3.288 θαη 2.2.3.489 πενίπηςζε β΄ πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ηεκ ανμυδηα 

ανπή ημο μηθείμο θνάημοξ - μέιμοξ ή πχναξ, πμο κα είκαη εκ ηζπφ θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ημο, άιιςξ, 

ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ ακαθένεηαη ζε αοηυ πνυκμξ ηζπφμξ, πμο κα έπεη εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ 

απυ ηεκ οπμβμιή ημο90  

Γηδηθά γηα ηηξ πενηπηχζεηξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.2α., πένακ ημο ςξ άκς πηζημπμηεηηθμφ, οπμβάιιεηαη 

οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ υηη δεκ έπεη εθδμζεί δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή απυθαζε με ηειεζίδηθε 

θαη δεζμεοηηθή ηζπφ γηα ηεκ αζέηεζε ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο υζμκ αθμνά ζηεκ θαηαβμιή θυνςκ ή εηζθμνχκ 

θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ. 

Γηα ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα, ηα πηζημπμηεηηθά υηη δεκ ηειμφκ οπυ 

πηχπεοζε, πηςπεοηηθυ ζομβηβαζμυ ή οπυ ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε ή υηη δεκ έπμοκ οπαπζεί ζε δηαδηθαζία 

ελογίακζεξ, εθδίδμκηαη απυ ημ ανμυδημ Ννςημδηθείμ ηεξ έδναξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα. Πμ πηζημπμηεηηθυ 

υηη ημ κμμηθυ πνυζςπμ δεκ έπεη ηεζεί οπυ εθθαζάνηζε με δηθαζηηθή απυθαζε εθδίδεηαη απυ ημ μηθείμ 

Ννςημδηθείμ ηεξ έδναξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, ημ δε πηζημπμηεηηθυ υηη δεκ έπεη ηεζεί οπυ εθθαζάνηζε με 

απυθαζε ηςκ εηαίνςκ εθδίδεηαη απυ ημ Γ.Γ.Ι.Ε., ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ, ςξ θάζε θμνά 

ηζπφμοκ. Πα θοζηθά πνυζςπα (αημμηθέξ επηπεηνήζεηξ) δεκ πνμζθμμίδμοκ πηζημπμηεηηθυ πενί με ζέζεςξ ζε 

εθθαζάνηζε.  

                                                                                                                                                                                

επηθονςζεί απυ δηθεγυνμ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 36 παν. 2 β) ημο Ηχδηθα Δηθεγυνςκ (Κ 4194/2013), 

θαζχξ θαη εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ηα πνςηυηοπα υζςκ ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ θένμοκ ζεχνεζε απυ οπενεζίεξ θαη 

θμνείξ ηεξ πενίπηςζεξ α' ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 1 ημο κυμμο 4250/2014.  

 4. Ννςηυηοπα έγγναθα θαη επηθονςμέκα ακηίγναθα  

 Γίκμκηαη οπμπνεςηηθά απμδεθηά θαη πνςηυηοπα ή κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ 

εγγνάθςκ, εθυζμκ οπμβιεζμφκ απυ ημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ.   
87  Ννβι. παν. 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή  πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7 πεν. α, 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
88 Θαμβακμμέκμο οπυρε ημο ζφκημμμο, ζε πμιιέξ πενηπηχζεηξ, πνυκμο ηζπφμξ ηςκ πηζημπμηεηηθχκ θμνμιμγηθήξ 

θαη αζθαιηζηηθήξ εκεμενυηεηαξ πμο εθδίδμκηαη απυ ημοξ εμεδαπμφξ θμνείξ, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μενημκμφκ κα 

απμθημφκ εγθαίνςξ πηζημπμηεηηθά, ηα μπμία κα θαιφπημοκ θαη ημκ πνυκμ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ, ζφμθςκα με ηα 

εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 104 ημο κ. 4412/2016, πνμθεημέκμο κα ηα οπμβάιμοκ, εθυζμκ ακαδεηπζμφκ 

πνμζςνηκμί ακάδμπμη. Πα εκ ιυγς πηζημπμηεηηθά οπμβάιιμκηαη μαδί με ηα οπυιμηπα απμδεηθηηθά μέζα ημο άνζνμο 22 

απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, μέζς ημο οπμζοζηήμαημξ, ζημκ θάθειμ «δηθαημιμγεηηθά πνμζςνηκμφ ακαδυπμο». 
89 Γθυζμκ ε ακαζέημοζα ανπή ηεκ επηιέλεη ςξ ιυγμ απμθιεηζμμφ. 
90  Ννβι. παν. 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7 πεν. α 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
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Ε με ακαζημιή ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ δναζηενημηήηςκ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, γηα ημοξ εγθαηεζηεμέκμοξ 

ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ απμδεηθκφεηαη μέζς ηεξ ειεθηνμκηθήξ πιαηθυνμαξ ηεξ Ακελάνηεηεξ 

Ανπήξ Δεμμζίςκ Γζυδςκ91. 

γ) Γηα ηηξ πενηπηχζεηξ ημο άνζνμο 2.2.3.2γ ηεξ πανμφζαξ, πηζημπμηεηηθυ απυ ηε Δηεφζοκζε 

Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οοκημκηζμμφ ηεξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζηαθχκ Οπέζεςκ, πμο κα έπεη εθδμζεί έςξ 

ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο92 απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπημοκ μη πνάλεηξ επηβμιήξ πνμζηίμμο 

πμο έπμοκ εθδμζεί ζε βάνμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα δφμ (2) εηχκ πνηκ απυ ηεκ 

εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ.  Ιέπνη κα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδμζε ημο ακςηένς 

πηζημπμηεηηθμφ, αοηυ ακηηθαζίζηαηαη απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, πςνίξ κα απαηηείηαη 

επίζεμε δήιςζε ημο ΟΓΝΓ ζπεηηθά με ηεκ έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμφ93 

Ακ ημ θνάημξ-μέιμξ ή ε εκ ιυγς πχνα δεκ εθδίδεη ηέημημο είδμοξ έγγναθα ή πηζημπμηεηηθά ή υπμο ημ 

έγγναθα ή ηα πηζημπμηεηηθά αοηά δεκ θαιφπημοκ υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεν. α‟ θαη β‟, θαζχξ θαη ζηεκ πεν. β΄ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4, ηα έγγναθα ή ηα 

πηζημπμηεηηθά μπμνεί κα ακηηθαζίζηακηαη απυ έκμνθε βεβαίςζε ή, ζηα θνάηε - μέιε ή ζηηξ πχνεξ όπμο δεκ 

πνμβιέπεηαη έκμνθε βεβαίςζε, από οπεύζοκε δήιςζε ημο εκδηαθενμμέκμο εκχπημκ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ 

ή δημηθεηηθήξ ανπήξ, ζομβμιαημγνάθμο ή ανμυδημο επαγγειμαηηθμφ ή εμπμνηθμφ μνγακηζμμφ ημο θνάημοξ - 

μέιμοξ ή ηεξ πχναξ θαηαγςγήξ ή ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ. 

Μη ανμυδηεξ δεμυζηεξ ανπέξ πανέπμοκ, υπμο θνίκεηαη ακαγθαίμ, επίζεμε δήιςζε ζηεκ μπμία ακαθένεηαη υηη 

δεκ εθδίδμκηαη ηα έγγναθα ή ηα πηζημπμηεηηθά ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο ή υηη ηα έγγναθα αοηά δεκ 

θαιφπημοκ υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεν. α‟ θαη β‟, 

θαζχξ θαη ζηεκ πεν. β΄ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4. Μη επίζεμεξ δειχζεηξ θαζίζηακηαη δηαζέζημεξ μέζς ημο 

επηγναμμηθμφ απμζεηενίμο πηζημπμηεηηθχκ (e-Certis) ημο άνζνμο 81 ημο κ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηξ ιμηπέξ πενηπηχζεηξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4, οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ μηθμκμμηθμφ 

θμνέα υηη δεκ ζοκηνέπμοκ ζημ πνυζςπυ ημο μη μνηδυμεκμη ζηεκ πανάγναθμ ιυγμη απμθιεηζμμφ. 

ε) γηα ηεκ πανάγναθμ 2.2.3.9. οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ μηθμκμμηθμφ θμνέα υηη δεκ έπεη 

εθδμζεί ζε βάνμξ ημο απυθαζε απμθιεηζμμφ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 74 ημο κ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ απαίηεζεξ ημο άνζνμο 2.2.4. (απυδεηλε θαηαιιειυηεηαξ γηα ηεκ άζθεζε 

επαγγειμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ) πνμζθμμίδμοκ πηζημπμηεηηθυ/βεβαίςζε ημο μηθείμο επαγγειμαηηθμφ ή 

εμπμνηθμφ μεηνχμο ημο θνάημοξ εγθαηάζηαζεξ. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ζε θνάημξ 

μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ πνμζθμμίδμοκ πηζημπμηεηηθυ/βεβαίςζε ημο ακηίζημηπμο επαγγειμαηηθμφ ή 

εμπμνηθμφ μεηνχμο ημο Νανανηήμαημξ XI ημο Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016, με ημ μπμίμ 

πηζημπμηείηαη αθεκυξ ε εγγναθή ημοξ ζε αοηυ θαη αθεηένμο ημ εηδηθυ επάγγειμά ημοξ. Οηεκ πενίπηςζε 

πμο πχνα δεκ ηενεί ηέημημ μεηνχμ, ημ έγγναθμ ή ημ πηζημπμηεηηθυ μπμνεί κα ακηηθαζίζηαηαη απυ έκμνθε 

βεβαίςζε ή, ζηα θνάηε - μέιε ή ζηηξ πχνεξ υπμο δεκ πνμβιέπεηαη έκμνθε βεβαίςζε, απυ οπεφζοκε 

δήιςζε ημο εκδηαθενμμέκμο εκχπημκ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ, ζομβμιαημγνάθμο ή 

ανμυδημο επαγγειμαηηθμφ ή εμπμνηθμφ μνγακηζμμφ ηεξ πχναξ θαηαγςγήξ ή ηεξ πχναξ υπμο είκαη 

                                                 
91 Ιε εθηφπςζε ηεξ θανηέιαξ “Οημηπεία Ιεηνχμο/ Γπηπείνεζεξ”, υπςξ αοηά εμθακίδμκηαη ζημ taxisnet. 
92      Ννβι. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7, πεν. α, οπμπενίπηςζε αδ‟ 

ημο κ. 4605/2019. 
93  Ννβ. άνζνμ 376 παν. 17 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 46 πεν. α‟ ημο κ. 

4605/2019.  
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εγθαηεζηεμέκμξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ υηη δεκ ηενείηαη ηέημημ μεηνχμ θαη υηη αζθεί ηε δναζηενηυηεηα πμο 

απαηηείηαη γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ακηηθεημέκμο ηεξ οπυ ακάζεζε ζφμβαζεξ.94 

Μη  εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ βεβαίςζε εγγναθήξ ζημ Βημηεπκηθυ ή 

Γμπμνηθυ ή Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ ή ζημ Ιεηνχμ Ηαηαζθεοαζηχκ Αμοκηηθμφ Ριηθμφ 

Γηα ηεκ απυδεηλε άζθεζεξ γεςνγηθμφ ή θηεκμηνμθηθμφ επαγγέιμαημξ, μη ακαζέημοζεξ ανπέξ απαηημφκ 

ζπεηηθή βεβαίςζε άζθεζεξ επαγγέιμαημξ, απυ ανμυδηα δημηθεηηθή ανπή ή ανπή Μνγακηζμμφ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ. 

Γπηζεμαίκεηαη όηη, ηα δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμύκ ζηεκ απόδεηλε ηεξ απαίηεζεξ ημο άνζνμο 2.2.4 

(απόδεηλε θαηαιιειόηεηαξ γηα ηεκ άζθεζε επαγγειμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ) γίκμκηαη απμδεθηά, εθόζμκ 

έπμοκ εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ από ηεκ οπμβμιή ημοξ,95 εθηόξ ακ, ζύμθςκα 

με ηηξ εηδηθόηενεξ δηαηάλεηξ αοηώκ, θένμοκ ζογθεθνημέκμ πνόκμ ηζπύμξ. 

Β.3.  

Β.4. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ ηεπκηθήξ ηθακυηεηαξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.6 μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μθείιμοκ κα 

πνμζθμμίζμοκ: 

1) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη υζμ αθμνά ημκ ελμπιηζμυ ζα ζεμαίκεηαη εοθνηκχξ, μυκημα 

θαη ζε μναηή ζέζε απυ ημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ ημοιάπηζημκ με ηα αθυιμοζα: 

• Όκμμα θαη δηεφζοκζε ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ή ημο εηζαγςγέα ή 

ημο δηακμμέα. 

• Οημηπεία ακαγκχνηζεξ ελμπιηζμμφ (π.π. θςδηθυξ ανηζμυξ) θαη έημξ θαηαζθεοήξ. 

• Πμκ ανηζμυ θαη ηε πνμκμιμγία ημο εθανμμδυμεκμο εονςπασθμφ πνμηφπμο ή ημκ ηζμδφκαμςκ ημο. 

• Γιάπηζηε θαη μέγηζηε ειηθία ηςκ παηδηχκ.  

• Ιέγηζημξ ανηζμυξ πνεζηχκ. 

•         Όηη υια ηα υνγακα κα είκαη εηδηθά ζπεδηαζμέκα γηα αημμηθυ ή μμαδηθυ παηπκίδη 

 

2) Γγπεηνίδημ μδεγηχκ πενημδηθήξ ζοκηήνεζεξ ημο ελμπιηζμμφ, ζηηξ μπμίεξ ζα πενηέπμκηαη πιενμθμνίεξ 

γηα θάζε ελμπιηζμυ απυ ημκ θαηαζθεοαζηή/πνμμεζεοηή υζμ αθμνά:  

• ημοξ απαηημφμεκμοξ μπηηθμφξ θαη ιεηημονγηθμφξ ειέγπμοξ ημο ελμπιηζμμφ θαη ηςκ επημένμοξ 

ελανηεμάηςκ ημο, 

• ημοξ απαηημφμεκμοξ ειέγπμοξ ηςκ ζεμειηχζεςκ θαη ηςκ δαπέδςκ ζηήνηλεξ ημο 

• ηε ζοπκυηεηα δηεκένγεηαξ ηςκ ειέγπςκ θαζχξ θαη εγπεηνίδημ μδεγηχκ με ηηξ θαηαζθεοαζηηθέξ 

ιεπημμένεηεξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ ζοκανμμιυγεζε θαη ημπμζέηεζή ημοξ. 

3) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη ζα δηαζθαιίζεη ηεκ φπανλε θαη πανμπή ακηαιιαθηηθχκ 

γηα μία πεκηαεηία μεηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ελμπιηζμμφ.  

                                                 
94 Ννβι. Νανάνηεμα XI Ννμζανηήμαημξ Α κ. 4412/2016. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε Α.Α. απαηηεί ζηεκ εθάζημηε 

δηαθήνολε, θαηά πενίπηςζε, γηα ημοξ εγθαηεζηεμέκμοξ ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ βεβαίςζε εγγναθήξ ζε έκα 

απυ ηα ζπεηηθά Γπημειεηήνηα/ Ιεηνχα, θαηά πενίπηςζε . 
95  Ννβι. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7 α ζεμείμ 

αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
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4) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη δηαζέημοκ ζηεκ Γιιάδα θαη ζα εγθαηαζηήζμοκ ζηεκ 

πενίπηςζε ακάδεηλήξ ημοξ ςξ ακαδυπςκ, άνηημ ζοκενγείμ θαη εηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ πανμπή ηςκ 

απαηημφμεκςκ οπενεζηχκ ζοκηήνεζεξ ημο οιηθμφ. 

5) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη ε εγθαηάζηαζε ημο ελμπιηζμμφ κα γίκεη απυ 

ελεηδηθεομέκα άημμα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ μνγάκςκ παηδηθχκ πανχκ. 

6) Μ πνμμεζεοηήξ/ζομμεηέπςκ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ζα πνέπεη κα θαηαζέζεη (επί πμηκή απμθιεηζμμφ) 

δείγμαηα ηςκ δεημφμεκςκ, ζφμθςκα με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ, οιηθχκ ηςκ πνμμεζεουμεκςκ εηδχκ, 

δφμ ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ ζημ πνςηυθμιιμ ημο 

Δήμμο.  Σα δείγκαηα ζα είλαη ηα παξαθάησ: 

1.  Γείγκα επηθάλεηαο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο, ειάρηζηνπ πάρνπο 19 mm, 
κε δύν εμσηεξηθέο ζηξώζεηο θαη εζσηεξηθή ειάρηζηε ζηξώζε 15 κκ από 100% 
αλαθπθισκέλν θαη αλαθπθιώζηκν πιηθό.  
2.   Σξηγσληθόο δίζθνο δηακέηξνπ Ø450 mm κε ραιύβδηλν πιαίζην επηθαιπκκέλν κε ρπηό 
ειαζηνκεξέο πιηθό πνιπνπξεζάλεο  
3.  θαηξηθόο ζύλδεζκν κε ππξήλα από πξνθίι αινπκηλίνπ επηθαιπκκέλν κε 
ζεξκνπιαζηηθό ειαζηνκεξέο πιηθό.  
  
Ζ ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα απνξξίςεη όπνηα δείγκαηα δελ είλαη επαξθή γηα ηελ 
αληηπξνζώπεπζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ, είηε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο. Ζ Τπεξεζία είλαη ν κόλνο αξκόδηνο γηα ηελ απνδνρή ησλ δεηγκάησλ. Ζ 
αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
βαξύλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ θαηαβάιιεηαη. 
Αληίγξαθν δειηίνπ απνζηνιήο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δεηγκάησλ πξνο ην Γήκν Υεξζνλήζνπ 
θαζώο θαη ν αξηζκόο Πξσηνθόιινπ θαηάζεζεο απηώλ, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα 
ππνβιεζεί κε ηελ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο.   

 

 

Β.5. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ ζομμυνθςζήξ ημοξ με ηα πνυηοπα δηαζθάιηζεξ πμηυηεηαξ θαη ηςκ πνμηφπςκ 

πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.7, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μθείιμοκ κα πνμζθμμίζμοκ υια 

ηα απαναίηεηα πηζημπμηεηηθά, πμο ακαθένμκηαη ζηεκ, με ανηζμυ 9-ΠΞΜΝ./2017, Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ 

Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ96. 

Γηδηθόηενα, πνμζθμμίδμοκ:  

1) Ννυηοπμ ΓΛΟΣ ΓΝ 1176 θαη κα θένμοκ βεβαίςζε ειέγπμο – πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ με ημ 

ακηίζημηπμ πνυηοπμ απυ δηαπηζηεομέκμ θμνέα (επί πμηκή απμθιεηζμμύ), γηα ηα υνγακα, ηηξ θαηαζθεοέξ θαη 

ηα οιηθά πμο, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ημο άνζνμο 3 ημο θεθαιαίμο „‟ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ‟‟ ηεξ, 

με ανηζμυ 9-ΠΞΜΝ./2017, μειέηεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ.  

2) Γπίζεξ, μ πνμμεζεοηήξ μθείιεη κα πνμζθμμίζεη πηζημπμίεζε θαηαζθεοαζηή  ISO 9001 θαη ISO 

14001 πμο ζα θιεζεί κα πνμζθμμίζεη θαηά ημκ δηαγςκηζμυ.   

 

                                                 
96 Γθυζμκ ε Α.Α. έπεη απαηηήζεη ηε ζομμυνθςζε ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ με πνυηοπα δηαζθάιηζεξ πμηυηεηαξ 

ή/θαη πνυηοπα πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.7, ηυηε μυκμ ζομπιενχκεηαη ε πανμφζα 

πανάγναθμξ, ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 82 κ. 4412/2016, άιιςξ δηαγνάθεηαη. 
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Γπηηνέπεηαη ε ζομμυνθςζε πνμξ άιια πνυηοπα ή πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ πένακ ηςκ ακαθενυμεκςκ ζηεκ 

πανμφζα, οπυ ημκ υνμ υηη αοηά ζα είκαη ημοιάπηζημκ ηζμδφκαμα πνμξ ηα ακαθενυμεκα. Ε ηζμδοκαμία  αοηή 

ζα ηεθμαίνεηαη απυ ακαιοηηθή ηεπκηθή έθζεζε, ε μπμία πνέπεη κα βνίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηςκ ανμμδίςκ 

ακαγκςνηζμέκςκ θμνέςκ ειέγπμο. Ε ηήνεζε ηςκ απαηηήζεςκ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ  πνμηφπςκ ή 

πνμδηαγναθχκ αζθαιείαξ πηζημπμηείηαη απυ ακαγκςνηζμέκμοξ θμνείξ, μέζς δηεκένγεηαξ πενημδηθχκ, ακά 

δηεηία, ειέγπςκ θαη ηεκ έθδμζε ακηίζημηπςκ πηζημπμηεηηθχκ ειέγπμο. 

Μ πνμμεζεοηήξ  οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίζεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαη πνηκ ηεκ απμδμπή ηεξ πνμζθμνάξ 

ημ εκ ιυγς πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ απυ  ακαγκςνηζμέκμ θμνέα πηζημπμίεζεξ. 

 

Β.6. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ κυμημεξ εθπνμζχπεζεξ, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ είκαη 

κμμηθυ πνυζςπμ θαη οπμπνεμφηαη, θαηά ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, κα δειχκεη ηεκ εθπνμζχπεζε θαη ηηξ 

μεηαβμιέξ ηεξ ζε ανμυδηα ανπή (ππ ΓΓΙΕ), πνμζθμμίδεη ζπεηηθυ πηζημπμηεηηθυ ηζπφμοζαξ 

εθπνμζχπεζεξ, ημ μπμίμ πνέπεη κα έπεη εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή 

ημο 97.  Οηηξ ιμηπέξ πενηπηχζεηξ ηα θαηά πενίπηςζε κμμημμπμηεηηθά έγγναθα ζφζηαζεξ θαη κυμημεξ 

εθπνμζχπεζεξ (υπςξ θαηαζηαηηθά, πηζημπμηεηηθά μεηαβμιχκ, ακηίζημηπα ΦΓΗ, ζογθνυηεζε Δ.Ο. ζε ζχμα, 

ζε πενίπηςζε Α.Γ., θιπ., ακάιμγα με ηε κμμηθή μμνθή ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα), ζοκμδεουμεκα απυ 

οπεφζοκε δήιςζε ημο κυμημμο εθπνμζχπμο υηη ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ θαηά ηεκ οπμβμιή ημοξ. 

Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ κυμημεξ ζφζηαζεξ θαη ηςκ μεηαβμιχκ ημο κμμηθμφ πνμζχπμο, εθυζμκ αοηή 

πνμθφπηεη απυ πηζημπμηεηηθυ ανμυδηαξ ανπήξ (ππ γεκηθυ πηζημπμηεηηθυ ημο ΓΓΙΕ), ανθεί ε οπμβμιή 

αοημφ, εθυζμκ έπεη εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο. Οηηξ ιμηπέξ πενηπηχζεηξ ηα 

θαηά πενίπηςζε κμμημμπμηεηηθά έγγναθα κυμημεξ ζφζηαζεξ θαη μεηαβμιχκ (υπςξ θαηαζηαηηθά, 

πηζημπμηεηηθά μεηαβμιχκ, ακηίζημηπα ΦΓΗ, θιπ., ακάιμγα με ηε κμμηθή μμνθή ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα), 

ζοκμδεουμεκα απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο κυμημμο εθπνμζχπμο υηη ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ θαηά ηεκ 

οπμβμιή ημοξ. 

Μη αιιμδαπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ ηα πνμβιεπυμεκα, θαηά ηε κμμμζεζία ηεξ πχναξ 

εγθαηάζηαζεξ, απμδεηθηηθά έγγναθα, θαη εθυζμκ δεκ πνμβιέπμκηαη, οπεφζοκε δήιςζε  ημο κυμημμο 

εθπνμζχπμο, απυ ηεκ μπμία απμδεηθκφμκηαη ηα ακςηένς ςξ πνμξ ηε κυμημε ζφζηαζε, μεηαβμιέξ θαη 

εθπνμζχπεζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα. 

Μη ςξ άκς οπεφζοκεξ δειχζεηξ γίκμκηαη απμδεθηέξ, εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

πνυζθιεζεξ γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ. 

Απυ ηα ακςηένς έγγναθα πνέπεη κα πνμθφπημοκ ε κυμημε ζφζηαζε  ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, υιεξ μη 

ζπεηηθέξ ηνμπμπμηήζεηξ ηςκ θαηαζηαηηθχκ, ημ/ηα πνυζςπμ/α πμο δεζμεφεη/μοκ κυμημα ηεκ εηαηνία θαηά 

ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ (κυμημμξ εθπνυζςπμξ, δηθαίςμα οπμγναθήξ θιπ.), ηοπυκ 

ηνίημη, ζημοξ μπμίμοξ έπεη πμνεγεζεί ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, θαζχξ θαη ε ζεηεία ημο/ηςκ ή/θαη ηςκ 

μειχκ ημο μνγάκμο δημίθεζεξ/ κυμημμο εθπνμζχπμο. 

Β.7. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμη ζε επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ98 πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ 

εθάζημηε ηζπφμοζεξ εζκηθέξ δηαηάλεηξ ή δηαζέημοκ πηζημπμίεζε απυ μνγακηζμμφξ πηζημπμίεζεξ πμο 

                                                 
97  Ννβι. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7, πεν. α, 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019.  
98 Ννβι άνζνμ 83 κ. 4412/2016.  
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ζομμμνθχκμκηαη με ηα εονςπασθά πνυηοπα πηζημπμίεζεξ, θαηά ηεκ έκκμηα ημο Νανανηήμαημξ VII ημο 

Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016, μπμνμφκ κα πνμζθμμίδμοκ ζηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ πηζημπμηεηηθυ 

εγγναθήξ εθδηδυμεκμ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ή ημ πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ημκ ανμυδημ μνγακηζμυ 

πηζημπμίεζεξ.  

Οηα πηζημπμηεηηθά αοηά ακαθένμκηαη ηα δηθαημιμγεηηθά βάζεη ηςκ μπμίςκ έγηκε ε εγγναθή ηςκ εκ ιυγς 

μηθμκμμηθχκ θμνέςκ ζημκ επίζεμμ θαηάιμγμ ή ε πηζημπμίεζε θαη ε θαηάηαλε ζημκ εκ ιυγς θαηάιμγμ.  

Ε πηζημπμημφμεκε εγγναθή ζημοξ επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ απυ ημοξ ανμυδημοξ μνγακηζμμφξ ή ημ 

πηζημπμηεηηθυ, πμο εθδίδεηαη απυ ημκ μνγακηζμυ πηζημπμίεζεξ, ζοκηζηά ηεθμήνημ θαηαιιειυηεηαξ υζμκ 

αθμνά ηηξ απαηηήζεηξ πμημηηθήξ επηιμγήξ, ηηξ μπμίεξ θαιφπηεη μ επίζεμμξ θαηάιμγμξ ή ημ πηζημπμηεηηθυ.  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμη ζε επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ απαιιάζζμκηαη απυ ηεκ 

οπμπνέςζε οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο ακαθένμκηαη ζημ πηζημπμηεηηθυ εγγναθήξ ημοξ.  

Β.8. Μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, οπμβάιιμοκ ηα παναπάκς, θαηά 

πενίπηςζε δηθαημιμγεηηθά, γηα θάζε μηθμκμμηθυ θμνέα πμο ζομμεηέπεη ζηεκ έκςζε, ζφμθςκα με ηα 

εηδηθυηενα πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 19 παν. 2 ημο κ. 4412/2016. 

Β.9. Οηεκ πενίπηςζε πμο μηθμκμμηθυξ θμνέαξ επηζομεί κα ζηενηπζεί ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ θμνέςκ, 

ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2.2.8 γηα ηεκ απυδεηλε υηη ζα έπεη ζηε δηάζεζή ημο ημοξ ακαγθαίμοξ πυνμοξ, 

πνμζθμμίδεη, ηδίςξ, ζπεηηθή έγγναθε δέζμεοζε ηςκ θμνέςκ αοηχκ γηα ημκ ζθμπυ αοηυ.99 

 

2.3 Κνηηήνηα Ακάζεζεξ   

2.3.1 Κνηηήνημ ακάζεζεξ100  

  

Ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζα γίκεη με απυθαζε Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ. 

2.4 Καηάνηηζε - Πενηεπόμεκμ Πνμζθμνώκ 

2.4.1 Γεκηθμί όνμη οπμβμιήξ πνμζθμνώκ 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη με βάζε ηηξ απαηηήζεηξ πμο μνίδμκηαη ζημ Νανάνηεμα I ηεξ Δηαθήνολεξ, γηα 

ημ ζφκμιμ ηεξ πνμθενοπζείζαξ πμζυηεηαξ ηεξ πνμμήζεηαξ ακά είδμξ /ημήμα.  

Δεκ επηηνέπμκηαη εκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ 101. 

Ε έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ οπμβάιιεη θμηκή πνμζθμνά, ε μπμία οπμγνάθεηαη οπμπνεςηηθά ειεθηνμκηθά 

είηε απυ υιμοξ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ πμο απμηειμφκ ηεκ έκςζε, είηε απυ εθπνυζςπυ ημοξ κμμίμςξ 

ελμοζημδμηεμέκμ. Οηεκ πνμζθμνά, απαναηηήηςξ πνέπεη κα πνμζδημνίδεηαη ε έθηαζε θαη ημ είδμξ ηεξ 

                                                 
99 Ννβι. άνζνμ 78 παν. 1/ 80 παν. 1 κ. 4412/2016. Ε ςξ άκς δέζμεοζε ζα μπμνμφζε κα πνμθφπηεη απυ 

ηδηςηηθυ ζομθςκεηηθυ μεηαλφ πνμζθένμκημξ θαη ηνίημο, ζηηξ ηθακυηεηεξ ημο μπμίμο ζηενίδεηαη, ή απυ μπμημδήπμηε 

άιιμ θαηάιιειμ μέζμ 
100 Ννβι άνζνμ 86 παν. 1 θαη ηοπμπμηεμέκμ έκηοπμ 2 Νανανηήμαημξ II (Ννμθήνολε ζφμβαζεξ), παν. II.2.5 

Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 2015/1986 ηεξ Γπηηνμπήξ (L 296) 
101      Γηα ηεκ έκκμηα ηςκ εκαιιαθηηθχκ πνμζθμνχκ (θαη ακηηπνμζθμνχκ) βιέπε ΓΟ Ηιημ. 7 Ννάλε 14/2012. 
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ζομμεημπήξ ημο (ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ θαηακμμήξ αμμηβήξ μεηαλφ ημοξ) θάζε μέιμοξ ηεξ έκςζεξ, 

θαζχξ θαη μ εθπνυζςπμξ/ζοκημκηζηήξ αοηήξ102. 

2.4.2 Υνόκμξ θαη Σνόπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ  

2.4.2.1. Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ εκδηαθενυμεκμοξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ 

πφιεξ www.promitheus.gov.gr ημο ΓΟΕΔΕΟ, μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεη ε 

πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή Γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ, ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημκ 

κ.4412/2016, ηδίςξ άνζνα 36 θαη 37 θαη ηεκ Ρπμονγηθή Απυθαζε ανηζμ. 56902/215 «Σεπκηθέξ 

ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

(Γ..Η.ΔΗ..)».103 

Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ μη εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα δηαζέημοκ 

εγθεθνημέκε πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή ή πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή πμο οπμζηενίδεηαη απυ 

εγθεθνημέκμ πηζημπμηεηηθυ ημ μπμίμ πμνεγήζεθε απυ έκακ εγθεθνημέκμ πάνμπμ οπενεζηχκ πηζημπμίεζεξ, μ 

μπμίμξ πενηιαμβάκεηαη ζημκ θαηάιμγμ εμπίζηεοζεξ πμο πνμβιέπεηαη ζηεκ απυθαζε 2009/767/ΓΗ θαη 

ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Ηακμκηζμυ (ΓΓ) 910/2014 θαη ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Ρ.Α. 56902/215 “Σεπκηθέξ 

ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

(Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο)» (ΦΓΗ Β 1924/02.06.2017) θαη κα εγγναθμφκ ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα (ΓΟΕΔΕΟ- 

Δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr) αθμιμοζχκηαξ ηεκ δηαδηθαζία εγγναθήξ ημο άνζνμο 5 ηεξ ίδηαξ 

Ρ.Α.  

 

Γπηζεμαίκεηαη υηη, μη αιιμδαπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ έπμοκ ηεκ οπμπνέςζε κα οπμγνάθμοκ ηα 

δηθαημιμγεηηθά πμο οπμβάιιμοκ με ηεκ  πνμζθμνά ημοξ, με πνήζε πνμεγμέκεξ ειεθηνμκηθήξ οπμγναθήξ, 

αιιά μπμνεί κα ηα αοζεκηηθμπμημφκ με μπμημκδήπμηε άιιμ πνυζθμνμ ηνυπμ, εθυζμκ ζηε πχνα πνμέιεοζήξ 

ημοξ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε πνήζε πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ ζε δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ 

ζομβάζεςκ. Οηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ ε αίηεζε ζομμεημπήξ ζοκμδεφεηαη με οπεφζοκε δήιςζε ζηεκ μπμία 

δειχκεηαη υηη ζηεκ πχνα πνμέιεοζεξ δεκ πνμβιέπεηαη ε πνήζε  πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ ή υηη 

ζηεκ πχνα πνμέιεοζεξ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε πνήζε πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ γηα ηεκ 

ζομμεημπή ζε δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. Ε οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο 

θένεη οπμγναθή έςξ θαη δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. 104 

 

2.4.2.2. Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο 

ζοζηήμαημξ βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα 

ζημ άνζνμ 37 ημο κ. 4412/2016 θαη ημ άνζνμ 9 ηεξ ςξ άκς Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ. 

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα οπμβμιήξ 

πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα. Οε πενηπηχζεηξ ηεπκηθήξ αδοκαμίαξ ιεηημονγίαξ ημο ΓΟΕΔΕΟ, ε ακαζέημοζα 

ανπή ζα νοζμίζεη ηα ηεξ ζοκέπεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ με ζπεηηθή ακαθμίκςζή ηεξ.105 

 

                                                 
102 Άνζνμ 96, παν. 7 ημο κ. 4412/2016. 
103 Οοζπέηηζε με άνζνμ  (Γιχζζα) θαη. (Γπηθμηκςκία) ηεξ δηαθήνολεξ (ηδίςξ εθυζμκ θαη΄επηιμγή ηεξ Α.Α. 

εθανμυδμκηαη μη παν. 1 θαη 5 ημο άνζνμο 22 ημο κ. 4412/2016). 
104  Ννβι. άνζνμ 92 παν. 7 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 8, οπμπαν.β ημο κ. 

4605/2019 θαη ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 56 παν. 2 θαη 3 κ. 4609/2019. 
105 Ννβι. άνζνμ 37 παν. 4 ημο κ. 4412/2016. 
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2.4.2.3. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ οπμβάιιμοκ με ηεκ πνμζθμνά ημοξ ηα αθυιμοζα:  

(α) έκακ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ –Σεπκηθή Πνμζθμνά» ζημκ μπμίμ 

πενηιαμβάκμκηαη ηα θαηά πενίπηςζε απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά θαη ε ηεπκηθή πνμζθμνά  ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ θαη ηεκ πανμφζα. 

(β) έκακ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» ζημκ μπμίμ πενηιαμβάκεηαη ε μηθμκμμηθή 

πνμζθμνά ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα θαη ηα θαηά πενίπηςζε απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά.  

Απυ ημκ πνμζθένμκηα ζεμαίκμκηαη με πνήζε ημο ζπεηηθμφ πεδίμο ημο ζοζηήμαημξ ηα ζημηπεία εθείκα ηεξ 

πνμζθμνάξ ημο πμο έπμοκ εμπηζηεοηηθυ παναθηήνα106, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 21 ημο κ. 

4412/16. Γθυζμκ έκαξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ παναθηενίδεη πιενμθμνίεξ ςξ εμπηζηεοηηθέξ, ιυγς φπανλεξ 

ηεπκηθμφ ή εμπμνηθμφ απμννήημο, ζηε ζπεηηθή δήιςζή ημο, ακαθένεη νεηά υιεξ ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ 

κυμμο ή δημηθεηηθέξ πνάλεηξ πμο επηβάιιμοκ ηεκ εμπηζηεοηηθυηεηα ηεξ ζογθεθνημέκεξ πιενμθμνίαξ. 

Δεκ παναθηενίδμκηαη ςξ εμπηζηεοηηθέξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηηξ ηημέξ μμκάδμξ, ηηξ πνμζθενυμεκεξ 

πμζυηεηεξ, ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά θαη ηα ζημηπεία ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ πμο πνεζημμπμημφκηαη γηα 

ηεκ αλημιυγεζή ηεξ. 

2.4.2.4. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ ζοκηάζζμοκ ηεκ ηεπκηθή θαη μηθμκμμηθή ημοξ πνμζθμνά ζομπιενχκμκηαξ 

ηηξ ακηίζημηπεξ εηδηθέξ ειεθηνμκηθέξ θυνμεξ ημο ζοζηήμαημξ. Οηεκ ζοκέπεηα ημ ζφζηεμα πανάγεη ηα 

ζπεηηθά ειεθηνμκηθά ανπεία ηα μπμία οπμγνάθμκηα ειεθηνμκηθά θαη οπμβάιιμκηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα.  

Σα ζημηπεία πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θόνμα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημο παναγόμεκμο 

ειεθηνμκηθμύ ανπείμο pdf (ημ μπμίμ ζα οπμγναθεί ειεθηνμκηθά) πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. ε ακηίζεηε 

πενίπηςζε ημ ζύζηεμα πανάγεη ζπεηηθό μήκομα θαη μ πνμζθένςκ θαιείηαη κα πανάγεη εθ κέμο ημ 

ειεθηνμκηθό ανπείμ pdf]. 

2.4.2.5. Μ πνήζηεξ - μηθμκμμηθυξ θμνέαξ οπμβάιιεη ημοξ ακςηένς (οπμ)θαθέιμοξ μέζς ημο 

Οοζηήμαημξ, υπςξ πενηγνάθεηαη παναθάης: 

Πα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηε ζομμεημπή ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ζηε δηαδηθαζία οπμβάιιμκηαη απυ 

αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείςκ ηφπμο .pdf θαη εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί/παναπζεί απυ ημκ ίδημ, 

θένμοκ εγθεθνημέκε πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή ή πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή με πνήζε 

εγθεθνημέκςκ πηζημπμηεηηθχκ, πςνίξ κα απαηηείηαη ζεχνεζε γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ , με ηεκ επηθφιαλε 

ηςκ ακαθενζέκηςκ ζηεκ ηειεοηαία οπμπανάγναθμ ηεξ παναγνάθμο 2.4.2.1 ημο πανυκημξ γηα ημοξ 

αιιμδαπμφξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ. 

Απυ ημ Οφζηεμα εθδίδεηαη ειεθηνμκηθή απυδεηλε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ, ε υπμηα απμζηέιιεηαη ζημκ 

μηθμκμμηθυ θμνέα με μήκομα ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο.  

Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο με ηεκ πνμζθμνά οπμβάιιμκηαη ηδηςηηθά έγγναθα, αοηά γίκμκηαη απμδεθηά είηε θαηά 

ηα πνμβιεπυμεκα ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 4250/2014 (Α‟ 94), είηε θαη ζε απιή θςημηοπία, εθυζμκ 

ζοκοπμβάιιεηαη οπεφζοκε δήιςζε, ζηεκ μπμία βεβαηχκεηαη ε αθνίβεηά ημοξ θαη ε μπμία θένεη οπμγναθή 

μεηά ηεκ έκανλε ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ.107 

Γκηόξ ηνηώκ (3) ενγαζίμςκ εμενώκ από ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή ηςκ ςξ άκς ζημηπείςκ θαη 

δηθαημιμγεηηθώκ πνμζθμμίδμκηαη οπμπνεςηηθά από ημκ μηθμκμμηθό θμνέα ζηεκ ακαζέημοζα ανπή, ζε 

                                                 
106 Ννβι άνζνμ 15, παν. 1.2 ηεξ πνμακαθενζείζαξ οπμονγηθήξ απυθαζεξ με ανηζμ. 56902/215/2017.  
107 Ννβι. άνζνμ 92 παν. 8 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 8 πεν. β‟ ημο κ. 

4605/2019 θαη ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 56 παν. 4  ημο κ. 4609/2019 
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έκηοπε μμνθή θαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, ηα ζημηπεία ηεξ ειεθηνμκηθήξ  πνμζθμνάξ ηα μπμία 

απαηηείηαη κα πνμζθμμηζζμύκ ζε πνςηόηοπε μμνθή ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 11 παν. 2 ημο κ. 

2690/1999 ''Ηχδηθαξ Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ'', υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1 

παν. 2 ημο  κ. 4250/2014. Πέημηα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά είκαη, εκδεηθηηθά, ε εγγοεηηθή επηζημιή 

ζομμεημπήξ, ηα πνςηυηοπα έγγναθα ηα μπμία έπμοκ εθδμζεί απυ ηδηςηηθμφξ θμνείξ θαη δεκ θένμοκ 

επηθφνςζε απυ δηθεγυνμ, θαζχξ θαη ηα έγγναθα πμο θένμοκ ηε Οθναγίδα ηεξ άγεξ (Apostille). Δεκ 

πνμζθμμίδμκηαη ζε έκηοπε μμνθή ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά ηα μπμία θένμοκ ειεθηνμκηθή οπμγναθή, ηα 

ΦΓΗ, ηα ηεπκηθά θοιιάδηα θαη υζα πνμβιέπεηαη απυ ημ κ. 4250/2014 υηη μη θμνείξ οπμπνεμφκηαη κα 

απμδέπμκηαη ζε ακηίγναθα ηςκ πνςημηφπςκ. 

Ε  ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα δεηεί  απυ πνμζθένμκηεξ θαη οπμρήθημοξ ζε μπμημδήπμηε πνμκηθυ ζεμείμ 

θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ, κα οπμβάιιμοκ ζε έκηοπε μμνθή θαη ζε εφιμγε πνμζεζμία υια ή 

μνηζμέκα δηθαημιμγεηηθά θαη ζημηπεία  πμο έπμοκ οπμβάιεη ειεθηνμκηθά,  υηακ αοηυ απαηηείηαη γηα ηεκ μνζή 

δηελαγςγή ηεξ δηαδηθαζίαξ.108 

2.4.3 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ- Σεπκηθή Πνμζθμνά»  

2.4.3.1 Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ  

Πα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ ζομμεημπή ηςκ πνμζθενυκηςκ ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία 

πενηιαμβάκμοκ109: α) ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (Γ.Γ.Γ..), υπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ παν. 1 

θαη 3 ημο άνζνμο 79 ημο κ. 4412/2016 θαη β) ηεκ εγγύεζε ζομμεημπήξ, υπςξ πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 72 

ημο Κ.4412/2016 θαη ηα άνζνα  2.1.5 θαη 2.2.2 ακηίζημηπα ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 

Μη πνμζθένμκηεξ ζομπιενχκμοκ ημ ζπεηηθυ πνυηοπμ ΓΓΓΟ ημ μπμίμ έπεη ακανηεζεί, ζε μμνθή ανπείςκ 

ηφπμο XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο ΓΟΕΔΕΟ θαη απμηειεί 

ακαπυζπαζημ ημήμα ηεξ δηαθήνολεξ (Νανάνηεμα ΙΙ).  

Πμ εκ ιυγς πνυηοπμ οπμβάιιεηαη με ηηξ ακανηεμέκεξ ζημκ ςξ άκς δηαδηθηοαθυ ηυπμ μδεγίεξ- ακαθμίκςζε 

ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Γμπμνίμο θαη Ννμζηαζίαξ Ηαηακαιςηή ημο Ρπμονγείμο Μηθμκμμίαξ θαη 

Ακάπηολεξ  “Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ESPD)”  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf

_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34

86624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Ε εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ πνμζθμμίδεηαη ζε έκηοπε μμνθή (πνςηυηοπμ) εκηυξ ηνηχκ (3) 

ενγαζίμςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε εκ ιυγς οπμπνέςζε δεκ ηζπφεη γηα 

ηηξ εγγοήζεηξ ειεθηνμκηθήξ έθδμζεξ (π.π. εγγοήζεηξ ημο Π.Ι.Γ.Δ.Γ). 

Μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, οπμβάιιμοκ ημ ΓΓΓΟ γηα θάζε 

μηθμκμμηθυ θμνέα πμο ζομμεηέπεη ζηεκ έκςζε. 

                                                 
108 Οε πενίπηςζε πμο, με βάζε ημ θνηηήνημ ακάζεζεξ, θνίκεηαη ζθυπημμ απυ ηεκ Α.Α. κα πνμζθμμηζημφκ ζημηπεία 

πνυζθμνα κα απμδείλμοκ ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά, ηδίςξ υηακ αοηή πενηιαμβάκεη ακάιοζε θυζημοξ, πενηγνάθεηαη ζημ 

πενηεπυμεκμ ημο οπμθαθέιμο μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ θαη μ ηνυπμξ οπμβμιήξ ημοξ   
109 Βι. άνζνμ 93 πεν. α ημο κ. 4412/2016 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



42 

 

2.4.3.2  Σεπκηθή πνμζθμνά 

H ηεπκηθή πνμζθμνά ζα πνέπεη κα θαιφπηεη υιεξ ηηξ απαηηήζεηξ θαη ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο έπμοκ ηεζεί 

απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή με ημ θεθάιαημ “Απαηηήζεηξ-Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ” ημο Νανανηήμαημξ  I ηεξ 

Δηαθήνολεξ, πενηγνάθμκηαξ αθνηβχξ πχξ μη ζογθεθνημέκεξ απαηηήζεηξ θαη πνμδηαγναθέξ πιενμφκηαη. 

Νενηιαμβάκεη ηδίςξ ηα έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά, βάζεη ηςκ μπμίςκ ζα αλημιμγεζεί ε θαηαιιειυηεηα 

ηςκ πνμζθενυμεκςκ εηδχκ, με βάζε ημ θνηηήνημ ακάζεζεξ, ζφμθςκα με ηα ακαιοηηθχξ ακαθενυμεκα ζημ 

ςξ άκς Νανάνηεμα110 111. Όια ηα πνμσυκηα ζα ζοκμδεφμκηαη, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, απυ ακηίζημηπα 

ηεπκηθά θοιιάδηα. 

2.4.4 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» / Σνόπμξ ζύκηαλεξ θαη οπμβμιήξ μηθμκμμηθώκ 

πνμζθμνώκ 

Ε Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά ζοκηάζζεηαη με βάζε ημ ακαγναθυμεκμ ζηεκ πανμφζα θνηηήνημ ακάζεζεξ, ηεκ 

ηημή, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Νανάνηεμα III ηεξ δηαθήνολεξ (ΓΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ). 

Οηεκ ηημή πενηιαμβάκμκηαη μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε, ζφμθςκα με ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία, με ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α., γηα ηεκ πανάδμζε ημο οιηθμφ ζημκ ηυπμ θαη με ημκ 

ηνυπμ πμο πνμβιέπεηαη ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ112. 

Μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ οπυθεηκηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ ακαιμγηθυ ηέιμξ πανημζήμμο ….% θαη ζηεκ επ‟ 

αοημφ εηζθμνά οπέν ΜΓΑ ….%. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ημ εθάζημηε πμζμζηυ Φ.Ν.Α. επί ημηξ εθαηυ, ηεξ ακςηένς ηημήξ ζα οπμιμγίδεηαη 

αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα.  

Μη πνμζθενυμεκεξ ηημέξ είκαη ζηαζενέξ θαζ‟ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ θαη δεκ ακαπνμζανμυδμκηαη.  

Ωξ απανάδεθηεξ ζα απμννίπημκηαη πνμζθμνέξ ζηηξ μπμίεξ: α) δεκ δίκεηαη ηημή ζε ΓΡΞΩ ή πμο 

θαζμνίδεηαη  ζπέζε ΓΡΞΩ πνμξ λέκμ κυμηζμα, β) δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενυμεκε ηημή, με ηεκ 

επηθφιαλε ημο άνζνμο 102 ημο κ. 4412/2016 θαη γ) ε ηημή οπενβαίκεη ημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ζφμβαζεξ 

πμο θαζμνίδεηαη θαη ηεθμενηχκεηαη απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή113 ζημ Νανανηήμα Ι ηεξ πανμφζαξ 

δηαθήνολεξ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ.  

 

Μ πνμζθένςκ ζα επηζοκάρεη ζηεκ ειεθηνμκηθή μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο, ζε μμνθή pdf, ειεθηνμκηθά 

ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ θαη ζομπιενςμέκμ οπόδεηγμα ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημο Πανανηήμαημξ 

III, πμο επηζοκάπηεηαη ζηεκ πανμύζα δηαθήνολε. 

                                                 
110 Ννβι άνζνμ 94 ημο κ. 4412/2016, υπςξ αοηυ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 9 ημο άνζνμο 43 ημο κ. 

4605/2019. 
111 Αοηά πενηιαμβάκμοκ ηα απμδεηθηηθά ζημηπεία πμο ηεθμενηχκμοκ ηεκ ηεπκηθή θαηαιιειυηεηα ηςκ 

πνμζθενμμέκςκ εηδχκ   βάζεη ηςκ μπμίςκ ζα αλημιμγεζεί ε ηεπκηθή πνμζθμνά. Ακαθένμκηαη οπμπνεςηηθά ηα 

απμδεηθηηθά ζημηπεία πμο ηοπυκ πνμβιέπμκηαη ζηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ημο πνμξ πνμμήζεηα αγαζμφ, ζφμθςκα με 

Νανάνηεμα ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ηοπυκ οπυδεηγμα ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ. 
          

112
 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016. 

113
 Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



43 

 

 

2.4.5 Υνόκμξ ηζπύμξ ηςκ πνμζθμνώκ114   

Μη οπμβαιιυμεκεξ πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ γηα δηάζηεμα μθηώ (08) 

μεκώκ απυ ηεκ επυμεκε ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

Ννμζθμνά ε μπμία μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ απυ ημκ ακςηένς πνμβιεπυμεκμ απμννίπηεηαη. 

Ε ηζπφξ ηεξ πνμζθμνάξ μπμνεί κα παναηείκεηαη εγγνάθςξ, εθυζμκ ημφημ δεηεζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα 

ανπή, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ, με ακηίζημηπε πανάηαζε ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ ζομμεημπήξ ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 72 παν. 1 α ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ πανάγναθμ 2.2.2. ηεξ πανμφζαξ, θαη' ακχηαημ 

υνημ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα ίζμ με ηεκ πνμβιεπυμεκε ςξ άκς ανπηθή δηάνθεηα. 

Ιεηά ηε ιήλε θαη ημο παναπάκς ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζεξ ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ, ηα 

απμηειέζμαηα ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ μαηαηχκμκηαη, εθηυξ ακ ε ακαζέημοζα ανπή θνίκεη, θαηά 

πενίπηςζε, αηηημιμγεμέκα, υηη ε ζοκέπηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ελοπενεηεί ημ δεμυζημ ζομθένμκ, μπυηε μη 

μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία μπμνμφκ κα επηιέλμοκ είηε κα παναηείκμοκ ηεκ 

πνμζθμνά θαη ηεκ εγγφεζε ζομμεημπήξ ημοξ, εθυζμκ ημοξ δεηεζεί πνηκ ηεκ πάνμδμ ημο ακςηένς ακχηαημο 

μνίμο πανάηαζεξ ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπη. Οηεκ ηειεοηαία πενίπηςζε, ε δηαδηθαζία ζοκεπίδεηαη με 

υζμοξ πανέηεηκακ ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ θαη απμθιείμκηαη μη ιμηπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ. 

Οε πενίπηςζε πμο ιήλεη μ πνυκμξ ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη δεκ δεηεζεί πανάηαζε ηεξ πνμζθμνάξ, ε 

ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη με αηηημιμγεμέκε απυθαζή ηεξ, εθυζμκ ε εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ ελοπενεηεί ημ 

δεμυζημ ζομθένμκ, κα δεηήζεη εθ ηςκ οζηένςκ απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε 

δηαδηθαζία είηε κα παναηείκμοκ ηεκ πνμζθμνά ημοξ είηε υπη.115 

 

2.4.6 Λόγμη απόννηρεξ πνμζθμνώκ116 

H ακαζέημοζα ανπή με βάζε ηα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο θαη ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, 

απμννίπηεη, ζε θάζε πενίπηςζε, πνμζθμνά: 

α) ε μπμία δεκ οπμβάιιεηαη εμπνυζεζμα, με ημκ ηνυπμ θαη με ημ πενηεπυμεκμ πμο μνίδεηαη πημ πάκς θαη 

ζογθεθνημέκα ζηηξ παναγνάθμοξ 2.4.1 (Γεκηθμί υνμη οπμβμιήξ πνμζθμνχκ), 2.4.2. (νυκμξ θαη ηνυπμξ 

οπμβμιήξ πνμζθμνχκ), 2.4.3. (Νενηεπυμεκμ θαθέιςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ, ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ), 

2.4.4. (Νενηεπυμεκμ θαθέιμο μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ, ηνυπμξ ζφκηαλεξ θαη οπμβμιήξ μηθμκμμηθχκ 

πνμζθμνχκ), 2.4.5. (νυκμξ ηζπφμξ πνμζθμνχκ), 3.1. (Απμζθνάγηζε θαη αλημιυγεζε πνμζθμνχκ), 3.2 

(Ννυζθιεζε οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθχκ πνμζςνηκμφ ακαδυπμο) ηεξ πανμφζαξ,117  

β) ε μπμία πενηέπεη αηέιεηεξ, ειιείρεηξ, αζάθεηεξ ή ζθάιμαηα, εθυζμκ αοηά δεκ επηδέπμκηαη ζομπιήνςζε ή 

δηυνζςζε ή εθυζμκ επηδέπμκηαη ζομπιήνςζε ή δηυνζςζε, δεκ έπμοκ απμθαηαζηαζεί θαηά ηεκ απμζαθήκηζε 

θαη ηεκ ζομπιήνςζή ηεξ ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 3.1.1. ηεξ πανμφζεξ δηαθήνολεξ, 

                                                 
114 Ννβι άνζνμ 97 κ. 4412/2016 
115  Ννβι. άνζνμ 97, παν.4 ημο κ.4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 33, παν. 3, ημο κ.4608/2019. 
116 Άνζνμ 91 ημο κ. 4412/2016 
117 Ννβι άνζνα 92 έςξ 97, ημ άνζνμ 100 θαζχξ θαη ηα άνζνα 102 έςξ 104 ημο κ. 4412/16 
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γ) γηα ηεκ μπμία μ πνμζθένςκ δεκ έπεη πανάζπεη ηηξ απαηημφμεκεξ ελεγήζεηξ, εκηυξ ηεξ πνμθαζμνηζμέκεξ 

πνμζεζμίαξ ή ε ελήγεζε δεκ είκαη απμδεθηή απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 3.1.1. 

ηεξ πανμφζαξ θαη ημ άνζνμ 102 ημο κ. 4412/2016, 

δ) ε μπμία είκαη εκαιιαθηηθή πνμζθμνά,  

ε) ε μπμία οπμβάιιεηαη απυ έκακ πνμζθένμκηα πμο έπεη οπμβάιιεη δφμ ή πενηζζυηενεξ πνμζθμνέξ. Μ 

πενημνηζμυξ αοηυξ ηζπφεη, οπυ ημοξ υνμοξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4 πεν.γ ηεξ πανμφζαξ ( πεν. γ΄ ηεξ παν. 

4 ημο άνζνμο73 ημο κ. 4412/2016) θαη ζηεκ πενίπηςζε εκχζεςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ με θμηκά μέιε, 

θαζχξ θαη ζηεκ πενίπηςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο ζομμεηέπμοκ είηε αοημηειχξ είηε ςξ μέιε εκχζεςκ.  

δ) ε μπμία είκαη οπυ αίνεζε, 

ε) ε μπμία πανμοζηάδεη ειιείρεηξ ςξ πνμξ ηα δηθαημιμγεηηθά πμο δεημφκηαη απυ ηα έγγναθα ηεξ πανμφζεξ 

δηαθήνολεξ θαη απμθιίζεηξ ςξ πνμξ ημοξ υνμοξ θαη ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ ζφμβαζεξ. 
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3. ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απμζθνάγηζε θαη αλημιόγεζε πνμζθμνώκ  

3.1.1 Ηιεθηνμκηθή απμζθνάγηζε πνμζθμνώκ118 

Πμ πηζημπμηεμέκμ ζημ ΓΟΕΔΕΟ, γηα ηεκ απμζθνάγηζε ηςκ  πνμζθμνχκ  ανμυδημ υνγακμ ηεξ Ακαζέημοζαξ 

Ανπήξ (Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ) 119, πνμβαίκεη ζηεκ έκανλε ηεξ δηαδηθαζίαξ ειεθηνμκηθήξ απμζθνάγηζεξ 

ηςκ θαθέιςκ ηςκ πνμζθμνχκ, θαηά ημ άνζνμ 100 ημο κ. 4412/2016, αθμιμοζχκηαξ ηα ελήξ ζηάδηα: 

 Ειεθηνμκηθή Απμζθνάγηζε ημο (οπυ)θαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ-Πεπκηθή Ννμζθμνά» 

ζηηξ 26/04/2021 θαη χνα 9.00 π.μ 

 Ειεθηνμκηθή Απμζθνάγηζε ημο (οπυ)θαθέιμο «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά», θαηά ηεκ εμενμμεκία θαη 

χνα πμο ζα μνίζεη ε ακαζέημοζα ανπή 

 

Ιε ηεκ απμζθνάγηζε ηςκ ςξ άκς θαθέιςκ, ζφμθςκα με ηα εηδηθυηενα πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 3.1.2 ηεξ 

πανμφζαξ, θάζε πνμζθένςκ  απμθηά πνυζβαζε ζηηξ ιμηπέξ πνμζθμνέξ θαη ηα οπμβιεζέκηα δηθαημιμγεηηθά 

ημοξ, με ηεκ επηθφιαλε ηςκ πηοπχκ εθείκςκ ηεξ θάζε πνμζθμνάξ, πμο έπμοκ παναθηενηζζεί ςξ 

εμπηζηεοηηθέξ. 

Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα θαιέζεη ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα ζομπιενχζμοκ ή κα δηεοθνηκίζμοκ ηα 

έγγναθα ή δηθαημιμγεηηθά πμο έπμοκ οπμβιεζεί, ή κα δηεοθνηκίζμοκ ημ πενηεπυμεκμ ηεξ ηεπκηθήξ ή 

μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημοξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 102 ημο κ. 4412/2016120. 

3.1.2 Αλημιόγεζε πνμζθμνώκ 

Ιεηά ηεκ θαηά πενίπηςζε ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ ε Ακαζέημοζα Ανπή πνμβαίκεη ζηεκ 

αλημιυγεζε αοηχκ μέζς ηςκ ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ ζημ Οφζηεμα μνγάκςκ ηεξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα 

ιμηπά ηςκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ. 

Γηδηθυηενα : 

α) ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ θαηαπςνεί υζμοξ οπέβαιακ πνμζθμνέξ, θαζχξ θαη ηα οπμβιεζέκηα 

αοηχκ δηθαημιμγεηηθά θαη ηα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο αοηχκ ζε πναθηηθυ, ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη απυ ηα 

μέιε ημο μνγάκμο121. 

β) Οηε ζοκέπεηα ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε μυκμ ηςκ ηεπκηθχκ 

πνμζθμνχκ ηςκ πνμζθενυκηςκ, ηςκ μπμίςκ ηα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ έθνηκε πιήνε. Ε αλημιυγεζε 

γίκεηαη ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ θαη ζοκηάζζεηαη πναθηηθυ γηα ηεκ απυννηρε υζςκ ηεπκηθχκ 

                                                 
118 Βι. ηδίςξ παν. 6 ημο άνζνμο 100 θαη ΡΑ 56902/215 «Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο 

Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)» (άνζνμ 16) 
119  Γπηζεμαίκεηαη υηη, ςξ πνμξ ηηξ πνμζεζμίεξ γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ εκενγεηχκ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ 

Δηαγςκηζμμφ ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ  άνζνμ 221Α ημο κ. 4412/2016, ημ μπμίμ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 28 

ημο κ. 4605/19. 
120  Άνζνμ 42 Κ.4782/2021. 
121 Ννβι θαη ημ άνζνμ 72 παν. 5 ημο κ. 4412/2016 “Ε ακαζέημοζα ανπή επηθμηκςκεί με ημοξ θμνείξ πμο 

θένμκηαη κα       έπμοκ              εθδχζεη ηηξ εγγοεηηθέξ επηζημιέξ πνμθεημέκμο κα δηαπηζηχζεη ηεκ εγθονυηεηά ημοξ” 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



46 

 

πνμζθμνχκ δεκ πιενμφκ ημοξ υνμοξ θαη ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ θαη ηεκ απμδμπή 

υζςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ ακηίζημηπα πιενμφκ ηα ακςηένς. 

Γηα ηεκ αλημιυγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ θαη ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ μπμνεί κα ζοκηάζζεηαη 

εκηαίμ πναθηηθυ,  ημ μπμίμ θμηκμπμηείηαη απυ ημ ςξ άκς υνγακμ, μέζς ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ ηεξ 

«Γπηθμηκςκίαξ», μυκμ ζηεκ ακαζέημοζα ανπή, πνμθεημέκμο ε ηειεοηαία κα μνίζεη ηεκ εμενμμεκία θαη χνα 

απμζθνάγηζεξ ημο (οπμ)θαθέιμο ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ. 

γ) Ιεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ αλημιυγεζεξ, ζφμθςκα με ηα ακςηένς, απμζθναγίδμκηαη, θαηά ηεκ 

εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεηαη ζηεκ εηδηθή πνυζθιεζε μη  θάθειμη υιςκ ηςκ οπμβιεζεηζχκ μηθμκμμηθχκ 

πνμζθμνχκ122. 

δ) Πμ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ ηςκ 

πνμζθενυκηςκ, ηςκ μπμίςκ ηηξ ηεπκηθέξ πνμζθμνέξ θαη ηα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ έθνηκε πιήνε θαη 

ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ θαη ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ πανμφζαξ θαη ζοκηάζζεη πναθηηθυ ζημ μπμίμ εηζεγείηαη 

αηηημιμγεμέκα ηεκ απμδμπή ή απυννηρή ημοξ, ηεκ θαηάηαλε ηςκ πνμζθμνχκ θαη ηεκ ακάδεηλε ημο 

πνμζςνηκμφ ακαδυπμο. Πμ εκ ιυγς πναθηηθυ θμηκμπμηείηαη απυ ημ ςξ άκς υνγακμ, μέζς ηεξ 

ιεηημονγηθυηεηαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ», ζηεκ ακαζέημοζα ανπή123 πνμξ έγθνηζε. 

Γάκ μη πνμζθμνέξ θαίκμκηαη αζοκήζηζηα παμειέξ ζε ζπέζε με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ, ε ακαζέημοζα 

ανπή απαηηεί απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα ελεγήζμοκ ηεκ ηημή ή ημ θυζημξ πμο πνμηείκμοκ ζηεκ 

πνμζθμνά ημοξ, εκηυξ απμθιεηζηηθήξ πνμζεζμίαξ, θαηά ακχηαημ υνημ δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ πνυζθιεζεξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή εθανμυδμκηαη ηα άνζνα 88 θαη 89 κ. 

4412/2016.  

Οηεκ πενίπηςζε ηζυηημςκ πνμζθμνχκ ε ακαζέημοζα ανπή επηιέγεη ημκ ακάδμπμ με θιήνςζε μεηαλφ ηςκ 

μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπέβαιακ ηζυηημεξ πνμζθμνέξ. Ε θιήνςζε γίκεηαη εκχπημκ ηεξ Γπηηνμπήξ ημο 

Δηαγςκηζμμφ θαη πανμοζία ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπέβαιακ ηηξ ηζυηημεξ πνμζθμνέξ.124   

ηε ζοκέπεηα εθδίδεηαη από ηεκ ακαζέημοζα ανπή μηα απόθαζε, με ηεκ μπμία επηθονώκμκηαη ηα 

απμηειέζμαηα  όιςκ ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ125 («Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ», «Σεπκηθή Πνμζθμνά» 

θαη «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά»), ε μπμία θμηκμπμηείηαη με επημέιεηα αοηήξ ζημοξ πνμζθένμκηεξ μέζς 

ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ» ημο ζοζηήμαημξ ΓΗΔΗ, μαδί με ακηίγναθμ ηςκ 

ακηηζημίπςκ πναθηηθώκ ηεξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο θαη αλημιόγεζεξ ηςκ πνμζθμνώκ ηςκ ςξ άκς 

ζηαδίςκ.126 

Καηά ηεξ ακςηένς απόθαζεξ πςνεί πνμδηθαζηηθή πνμζθογή, ζύμθςκα με ηα μνηδόμεκα ζημ άνζνμ 

3.4 ηεξ πανμύζαξ. 

                                                 
122  Ννβι. άνζνμ 100. παν. 4, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 43, παν. 10, πεν. α ημο κ.4605/2019. 
123 μέζς ημο πηζημπμηεμέκμο πνήζηε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ζημ ζφζηεμα ΓΟΕΔΕΟ. 
124 Βι. άνζνμ 90 παν. 1 ημο κ. 4412/2016. 
125 Ννβι. εδάθημ γ ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 100, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 18 ημο κ. 

4497/2017, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 18 ημο κ. 4497/2017 θαη ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 43, 

παν. 10, πεν. α ημο κ.4605/2019. 
126  Ννβι. εδάθημ α ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 100, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 4 ημο  άνζνμο 33  ημο 

κ.4608/2019. 
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Οε θάζε πενίπηςζε, ακελανηήηςξ πμζμφ θαη δηαδηθαζίαξ, υηακ ελ ανπήξ έπεη οπμβιεζεί μία πνμζθμνά, 

εθδίδεηαη μηα απυθαζε, με ηεκ μπμία επηθονχκμκηαη ηα απμηειέζμαηα υιςκ ηςκ ζηαδίςκ, ήημη 

Δηθαημιμγεηηθχκ Οομμεημπήξ, Πεπκηθήξ Ννμζθμνάξ θαη Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ.127 

 

3.2 Πνόζθιεζε οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθώκ πνμζςνηκμύ ακαδόπμο128 - Δηθαημιμγεηηθά 

πνμζςνηκμύ ακαδόπμο 

Ιεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ, ε ακαζέημοζα ανπή απμζηέιιεη ζπεηηθή ειεθηνμκηθή  πνυζθιεζε 

μέζς ημο ζοζηήμαημξ ζημκ πνμζθένμκηα, ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε («πνμζςνηκυ 

ακάδμπμ»), θαη ημκ θαιεί κα οπμβάιεη εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενχκ 129 απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

ζπεηηθήξ  έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ, ηα απμδεηθηηθά έγγναθα κμμημμπμίεζεξ130 θαη ηα πνςηυηοπα ή 

ακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1 ημο κ. 4250/2014 (Α΄ 74) υιςκ ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ  πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.9.2. ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ςξ απμδεηθηηθά 

ζημηπεία γηα ηε με ζοκδνμμή ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 ηεξ δηαθήνολεξ, θαζχξ θαη γηα 

ηεκ πιήνςζε ηςκ θνηηενίςκ πμημηηθήξ επηιμγήξ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.4 - 2.2.8  αοηήξ. 

Σα εκ ιόγς δηθαημιμγεηηθά, οπμβάιιμκηαη από ημκ πνμζθένμκηα («πνμζςνηκό ακάδμπμ»), ειεθηνμκηθά 

μέζς ημο ζοζηήμαημξ, ζε μμνθή ανπείςκ pdf θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά πενίπηςζε από αοηόκ εκηόξ 

ηνηώκ (3) ενγάζημςκ εμενώκ από ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ ημο, θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ημο κ. 

4250/2014 (Α’ 94). Γηδηθά ηα απμδεηθηηθά ηα μπμία απμηειμφκ ηδηςηηθά έγγναθα, μπμνεί κα γίκμκηαη 

απμδεθηά θαη ζε απιή θςημηοπία, εθυζμκ ζοκοπμβάιιεηαη οπεφζοκε δήιςζε ζηεκ μπμία βεβαηχκεηαη ε 

αθνίβεηά ημοξ θαη ε μπμία πνέπεη κα έπεη ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνυζθιεζεξ γηα ηεκ οπμβμιή 

ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ131. Όηακ οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ ειεθηνμκηθή οπμγναθή.  

Ιε ηεκ παναιαβή ηςκ ςξ άκς δηθαημιμγεηηθχκ, ημ ζφζηεμα εθδίδεη επηβεβαίςζε ηεξ παναιαβήξ ημοξ θαη 

απμζηέιιεη εκεμενςηηθυ ειεθηνμκηθυ μήκομα ζ‟ αοηυκ ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε. 

Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνπμοκ ειιείρεηξ ζε αοηά πμο οπoβιήζεθακ, θαη μ 

πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ οπμβάιεη εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ ηεξ παν. 5.3.1 ημο πανυκημξ, αίηεμα πνμξ ημ 

ανμυδημ υνγακμ αλημιυγεζεξ γηα ηεκ πανάηαζε ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ, ημ μπμίμ ζοκμδεφεηαη με 

απμδεηθηηθά έγγναθα απυ ηα μπμία κα απμδεηθκφεηαη υηη έπεη αηηεζεί ηεκ πμνήγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ, ε 

ακαζέημοζα ανπή παναηείκεη ηεκ πνμζεζμία οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ γηα υζμ πνυκμ απαηηεζεί γηα 

ηεκ πμνήγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ132 

Πμ πανυκ εθανμυδεηαη θαη ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο ε ακαζέημοζα ανπή δεηήζεη ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ ή αηηήζεςκ ζομμεημπήξ θαη πνηκ ημ 

                                                 
127  Ννβι. άνζνμ 100 ημο κ.4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 33, παν. 4, πεν. β ημο  άνζνμο 33  

ημο κ.4608/2019. 
128 Βι. άνζνμ 103 ημο κ. 4412/2016. 
129 Ννβι. άνζνμ 103 παν. 1 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 43, παν. 12, πεν. α ημο 

κ.4605/2019.    
130 Ννβι. άνζνμ 103 παν. 1 ημο κ. 4412/2106, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 19 ημο κ. 4497/2017. 
131  Οφμθςκα με ημ άνζνμ 80 παν. 12 πεν. ε θαη παν. 13 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθακ με ημ άνζνμ 43 

παν. 7, πεν. α, οπμπεν. αδ θαη αε ημο κ. 4605/2019. 
132  Ννβ. άνζνμ 103 παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 12 πεν. β‟ ημο κ. 

4605/2019. 
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ζηάδημ θαηαθφνςζεξ, θαη΄ εθανμμγή ηεξ δηάηαλεξ ημο άνζνμο 79 παν. 5 εδαθ. α‟ ημο κ. 4412/2016, 

ηενμομέκςκ ηςκ ανπχκ ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ θαη ηεξ δηαθάκεηαξ.133 

Όζμη δεκ έπμοκ απμθιεηζηεί μνηζηηθά134 ιαμβάκμοκ γκχζε ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ πμο 

θαηαηέζεθακ. 

Απμννίπηεηαη ε πνμζθμνά ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγφεζε 

ζομμεημπήξ ημο θαη ε θαηαθφνςζε γίκεηαη ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε πιέμκ 

ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, ηενμομέκεξ ηεξ ακςηένς δηαδηθαζίαξ, εάκ: 

i)  θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ δηαπηζηςζεί υηη ηα ζημηπεία πμο δειχζεθακ με ημ 

Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ, είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή, ή  

ii)  δεκ οπμβιεζμφκ ζημ πνμθαζμνηζμέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα ηα απαηημφμεκα πνςηυηοπα ή ακηίγναθα ηςκ 

παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ ή  

iii) απυ ηα δηθαημιμγεηηθά πμο πνμζθμμίζζεθακ κμμίμςξ θαη εμπνμζέζμςξ, δεκ απμδεηθκφμκηαη μη υνμη θαη 

μη πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ζφμθςκα με ηα άνζνα 2.2.3 (ιυγμη απμθιεηζμμφ) θαη 2.2.4 έςξ 2.2.8 

(θνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ) ηεξ πανμφζαξ,  

Οε πενίπηςζε έγθαηνεξ θαη πνμζήθμοζαξ εκεμένςζεξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα μεηαβμιέξ ζηηξ 

πνμτπμζέζεηξ ηηξ μπμίεξ μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ είπε δειχζεη με ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ 

Οφμβαζεξ υηη πιενμί, μη μπμίεξ επήιζακ ή γηα ηηξ μπμίεξ έιαβε γκχζε μεηά ηεκ δήιςζε θαη μέπνη ηεκ 

εμένα ηεξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ γηα ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πνμζςνηκμφ ακαδυπμο 

(μρηγεκείξ μεηαβμιέξ), δεκ θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο135.  

Ακ θακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ οπμβάιιεη αιεζή ή αθνηβή δήιςζε ή δεκ πνμζθμμίζεη έκα ή 

πενηζζυηενα απυ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά ή δεκ απμδείλεη υηη πιενμί ηα θνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ 

ζφμθςκα με ηηξ παναγνάθμοξ 2.2.4 -2.2.8 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ε δηαδηθαζία μαηαηχκεηαη.  

Ε δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε ζύκηαλε πναθηηθμύ από ηεκ 

Γπηηνμπή ημο Δηαγςκηζμμύ, ζημ μπμίμ ακαγνάθεηαη ε ηοπυκ ζομπιήνςζε δηθαημιμγεηηθχκ θαηά ηα 

μνηδυμεκα ακςηένς136 θαη ηε δηαβίβαζε ημο θαθέιμο ζημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα 

ηε ιήρε απυθαζεξ είηε γηα ηεκ θαηαθφνςζε ηεξ ζφμβαζεξ είηε γηα ηε μαηαίςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ είηε γηα ηεκ 

θήνολε ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο ςξ εθπηχημο. Γπηζεμαίκεηαη υηη, ε ανμυδηα επηηνμπή ημο δηαγςκηζμμφ, 

με αηηημιμγεμέκε εηζήγεζή ηεξ, μπμνεί κα πνμηείκεη ηεκ θαηαθφνςζε ηεξ ζφμβαζεξ γηα μιυθιενε ή 

μεγαιφηενε ή μηθνυηενε. Γηα θαηαθφνςζε μένμοξ ηεξ πμζυηεηαξ θάης ημο θαζμνηδυμεκμο ςξ ακςηένς 

πμζμζημφ, απαηηείηαη πνμεγμφμεκε απμδμπή απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ. 

Σα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθώκ θαη ηεξ εηζήγεζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ 

επηθονώκμκηαη με ηεκ απόθαζε θαηαθύνςζεξ. 

                                                 
133  Ννβ. μμμίςξ ςξ ακςηένς, άνζνμ 103 παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 

παν. 12 πεν. β‟ ημο κ. 4605/2019. 
134  Ννβ. άνζνμ 103 παν. 7 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 12 πεν. δ‟ ημο κ. 

4605/2019. 
135 Βι. άνζνμ 104 παν. 2 θαη 3. 
136  Ννβ. άνζνμ 103 παν. 6 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 12 πεν. γ‟ ημο κ. 

4605/2019. 
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3.3 Καηαθύνςζε - ζύκαρε ζύμβαζεξ  

Ε ακαζέημοζα ανπή θμηκμπμηεί ηεκ απυθαζε θαηαθφνςζεξ, μαδί με ακηίγναθμ υιςκ ηςκ πναθηηθχκ ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ειέγπμο θαη αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, ζε θάζε πνμζθένμκηα, πμο δεκ έπεη απμθιεηζηεί 

μνηζηηθά137, εθηυξ απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, ειεθηνμκηθά μέζς ημο ζοζηήμαημξ.   

Ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ δεκ πανάγεη ηα έκκμμα απμηειέζμαηά ηεξ, εθυζμκ ε ακαζέημοζα ανπή δεκ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ζε υιμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ πμο δεκ έπμοκ απμθιεηζηεί μνηζηηθά. Πα έκκμμα απμηειέζμαηα 

ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ θαη ηδίςξ ε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ επένπμκηαη εθυζμκ ζοκηνέλμοκ ζςνεοηηθά 

ηα ελήξ: 

α) πανέιζεη άπναθηε ε πνμζεζμία άζθεζεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ ή ζε πενίπηςζε άζθεζεξ, πανέιζεη 

άπναθηε ε πνμζεζμία άζθεζεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαηά ηεξ απυθαζεξ ηεξ Α.Γ.Ν.Ν. θαη ζε πενίπηςζε 

άζθεζεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαηά ηεξ απυθαζεξ ηεξ Α.Γ.Ν.Ν., εθδμζεί απυθαζε επί ηεξ αίηεζεξ, με ηεκ 

επηθφιαλε ηεξ πμνήγεζεξ πνμζςνηκήξ δηαηαγήξ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ ηειεοηαίμ εδάθημ 

ηεξ παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 372 ημο κ.4412/2016, 

 

β) μιμθιενςζεί επηηοπχξ μ πνμζομβαηηθυξ έιεγπμξ απυ ημ Γιεγθηηθυ Οοκέδνημ, ζφμθςκα με ηα άνζνα 35 

θαη 36 ημο κ. 4129/2013, εθυζμκ απαηηείηαη, 

θαη  

 

γ) θμηκμπμηεζεί ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, εθυζμκ μ ηειεοηαίμξ οπμβάιιεη, ζηεκ 

πενίπηςζε πμο απαηηείηαη, έπεηηα απυ ζπεηηθή πνυζθιεζε, οπεφζοκε δήιςζε, πμο οπμγνάθεηαη θαηά ηα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 79Α, ζηεκ μπμία ζα δειχκεηαη υηη, δεκ έπμοκ επέιζεη ζημ πνυζςπυ ημο μρηγεκείξ 

μεηαβμιέξ θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 104 θαη μυκμκ ζηεκ πενίπηςζε ημο πνμζομβαηηθμφ ειέγπμο ή ηεξ 

άζθεζεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ θαηά ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ 138. Ε οπεφζοκε δήιςζε ειέγπεηαη 

απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ, ε μπμία ζοκηάζζεη πναθηηθυ πμο ζοκμδεφεη ηε ζφμβαζε. 

 

Ε ακαζέημοζα ανπή πνμζθαιεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέιζεη γηα οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ, ζέημκηάξ ημο 

πνμζεζμία πμο δε μπμνεί κα οπενβαίκεη ηηξ είθμζη (20) εμένεξ139 από ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ 

εηδηθήξ πνόζθιεζεξ. Σμ ζομθςκεηηθό έπεη απμδεηθηηθό παναθηήνα.  

Οηεκ πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέιζεη κα οπμγνάρεη ημ ςξ άκς ζομθςκεηηθυ μέζα ζηεκ ηεζείζα 

πνμζεζμία, θενφζζεηαη έθπηςημξ, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγοεηηθή επηζημιή 

                                                 
137  Ννβ. άνζνμ 105 παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 13 πεν. β‟ ημο κ. 

4605/2019. 

 
138  Ννβι. άνζνμ 105 παν. 3 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 13 πεν. γ‟ ημο κ. 

4605/2019. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ θμηκμπμηείηαη ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ: α) ζηεκ πενίπηςζε 

πμο απαηηείηαη οπμβμιή οπεφζοκεξ δήιςζεξ, μεηά ημκ έιεγπμ αοηήξ θαη ηε δηαπίζηςζε ηεξ μνζυηεηάξ ηεξ απυ ηεκ 

Γπηηνμπή δηαγςκηζμμφ, θαη β) ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ απαηηείηαη ε οπμβμιή ηεξ ακςηένς οπεφζοκεξ δήιςζεξ, μεηά 

ηεκ μιμθιήνςζε ημο ειέγπμο ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο θαη ηεκ άπναθηε πάνμδμ ηεξ 

πνμζεζμίαξ άζθεζεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ. 
139 Ννβι. άνζνμ 105 παν. 4 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 27 ημο κ. 4497/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ζομμεημπήξ ημο θαη αθμιμοζείηαη ε ίδηα, ςξ άκς δηαδηθαζία, γηα ημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε ηεκ  

αμέζςξ επυμεκε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά140.  

3.4 Πνμδηθαζηηθέξ Πνμζθογέξ - Πνμζςνηκή Δηθαζηηθή Πνμζηαζία 

Ηάζε εκδηαθενυμεκμξ, μ μπμίμξ έπεη ή είπε ζομθένμκ κα ημο ακαηεζεί ε ζογθεθνημέκε ζφμβαζε θαη έπεη ή 

είπε οπμζηεί ή εκδέπεηαη κα οπμζηεί δεμία απυ εθηειεζηή πνάλε ή πανάιεηρε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ θαηά 

πανάβαζε ηεξ κμμμζεζίαξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ηεξ εζςηενηθήξ κμμμζεζίαξ, δηθαημφηαη κα αζθήζεη 

πνμδηθαζηηθή πνμζθογή εκχπημκ ηεξ ΑΓΝΝ θαηά ηεξ ζπεηηθήξ πνάλεξ ή πανάιεηρεξ ηεξ ακαζέημοζαξ 

ανπήξ, πνμζδημνίδμκηαξ εηδηθχξ ηηξ κμμηθέξ θαη πναγμαηηθέξ αηηηάζεηξ πμο δηθαημιμγμφκ ημ αίηεμά ημο. Οε 

πενίπηςζε πνμζθογήξ θαηά πνάλεξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ141 ε πνμζεζμία γηα ηεκ άζθεζε ηεξ 

πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ είκαη: 

(α) δέθα (10) εμένεξ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ ζημκ εκδηαθενυμεκμ μηθμκμμηθυ 

θμνέα ακ ε πνάλε θμηκμπμηήζεθε με ειεθηνμκηθά μέζα ή ηειεμμμημηοπία ή  

(β) δεθαπέκηε (15) εμένεξ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ ζε αοηυκ ακ 

πνεζημμπμηήζεθακ άιια μέζα επηθμηκςκίαξ, άιιςξ   

γ) δέθα (10) εμένεξ απυ ηεκ πιήνε, πναγμαηηθή ή ηεθμαηνυμεκε, γκχζε ηεξ πνάλεξ πμο βιάπηεη ηα 

ζομθένμκηα ημο εκδηαθενυμεκμο μηθμκμμηθμφ θμνέα.  

Οε πενίπηςζε πανάιεηρεξ, ε πνμζεζμία γηα ηεκ άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ είκαη δεθαπέκηε 

(15) εμένεξ απυ ηεκ επμμέκε ηεξ ζοκηέιεζεξ ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πανάιεηρεξ142. 

Ε πνμδηθαζηηθή πνμζθογή θαηαηίζεηαη ειεθηνμκηθά143 μέζς ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ «Γπηθμηκςκία» ημο 

ΓΟΕΔΕΟ ζημκ ειεθηνμκηθυ ηυπμ ημο δηαγςκηζμμφ, επηιέγμκηαξ θαηά πενίπηςζε ηεκ έκδεηλε 

«Ννμδηθαζηηθή Ννμζθογή» θαη επηζοκάπημκηαξ ημ ζπεηηθυ έγγναθμ ζε μμνθή ειεθηνμκηθμφ ανπείμο 

Portable Document Format (PDF), ημ μπμίμ θένεη εγθεθνημέκε πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή ή 

πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή με πνήζε εγθεθνημέκςκ πηζημπμηεηηθχκ144 

Γηα ημ παναδεθηυ ηεξ άζθεζεξ ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ θαηαηίζεηαη πανάβμιμ απυ ημκ 

πνμζθεφγμκηα οπέν ημο Δεμμζίμο, θαηά ηα εηδηθά μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 363 ημο κ. 4412/2016 ζημ άνζνμ 

19 παν. 1.1 θαη ζημ άνζνμ 7  ηεξ με ανηζμ. 56902/215 Ρ.Α..  

Πμ πανάβμιμ  επηζηνέθεηαη ζημκ πνμζθεφγμκηα, ζε πενίπηςζε μιηθήξ ή μενηθήξ απμδμπήξ ηεξ πνμζθογήξ 

ημο ή ζε πενίπηςζε πμο, πνηκ ηεκ έθδμζε ηεξ απυθαζεξ ηεξ ΑΓΝΝ επί ηεξ πνμζθογήξ, ε ακαζέημοζα 

ανπή ακαθαιεί ηεκ πνμζβαιιυμεκε πνάλε ή πνμβαίκεη ζηεκ μθεηιυμεκε εκένγεηα.  

Ε πνμζεζμία γηα ηεκ άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ θαη ε άζθεζή ηεξ θςιφμοκ ηε ζφκαρε ηεξ 

ζφμβαζεξ επί πμηκή αθονυηεηαξ, ε μπμία δηαπηζηχκεηαη με απυθαζε ηεξ ΑΓΝΝ μεηά απυ άζθεζε 

                                                 
140  Ννβι. άνζνμ 105 παν. 5  κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 13 ζεμείμ δ‟ ημο κ. 

4605/2019. 
141 Ννβι. άνζνμ 360 ημο κ. 4412/2016. 
142 Ννβι. άνζνμ 361 ημο κ. 4412/2016 
143 Οφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 362 κ.4412/2016 θαη ημ άνζνμ 19 ηεξ ΡΑ ανηζμ. 56902/215 

«Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

(Γ..Η.ΔΗ..)».  
144 Οφμθςκα με ηεκ παν.3 ημο άνζνμο 8 ηεξ ΡΑ 56902/215 “Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ 

ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)”. 
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πνμζθογήξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 368 ημο κ. 4412/2016. Ηαη‟ ελαίνεζε, δεκ θςιφεηαη ε ζφκαρε ηεξ 

ζφμβαζεξ εάκ οπμβιήζεθε μυκμ μία (1) πνμζθμνά θαη δεκ οπάνπμοκ εκδηαθενυμεκμη οπμρήθημη.145  

Ηαηά ηα ιμηπά, ε άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ δεκ θςιφεη ηεκ πνυμδμ ηεξ δηαγςκηζηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ, εθηυξ ακ δεηεζμφκ πνμζςνηκά μέηνα πνμζηαζίαξ θαηά ημ άνζνμ 366 ημο κ.4412/2016. 

Μη ακαζέημοζεξ ανπέξ μέζς ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ» ημο ΓΟΕΔΕΟ: 

• θμηκμπμημφκ ηεκ πνμζθογή ζε θάζε εκδηαθενυμεκμ ηνίημ ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζηεκ πεν. α ημο 

πνχημο εδαθίμο ηεξ παν.1 ημο αν. 365 ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ πεν. α΄ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 9 ημο π.δ. 

39/2017. 

• δηαβηβάδμοκ ζηεκ Ανπή Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ Ννμζθογχκ (ΑΓΝΝ) ηα πνμβιεπυμεκα ζηεκ πεν. β 

ημο πνχημο εδαθίμο ηεξ παν. 1 ημο αν. 365 ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ πεν. α΄ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 9 ημο 

π.δ. 39/2017. 

Ε ΑΓΝΝ απμθαίκεηαη αηηημιμγεμέκα επί ηεξ βαζημυηεηαξ ηςκ πνμβαιιυμεκςκ πναγμαηηθχκ θαη κμμηθχκ 

ηζπονηζμχκ ηεξ πνμζθογήξ θαη ηςκ ηζπονηζμχκ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ θαη, ζε πενίπηςζε πανέμβαζεξ, 

ηςκ ηζπονηζμχκ ημο πανεμβαίκμκημξ θαη δέπεηαη (εκ υις ή εκ μένεη) ή απμννίπηεη ηεκ πνμζθογή με 

απυθαζή ηεξ, ε μπμία εθδίδεηαη μέζα ζε απμθιεηζηηθή πνμζεζμία είθμζη (20) εμενχκ απυ ηεκ εμένα 

ελέηαζεξ ηεξ πνμζθογήξ 

Ε Ανπή επηιαμβάκεηαη απμθιεηζηηθά επί ζεμάηςκ πμο ζίγμκηαη με ηεκ πνμζθογή θαη δεκ μπμνεί κα ειέγλεη 

πανεμπηπηυκηςξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ ή δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ηε δηεκένγεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ146 

Οε πενίπηςζε ζομπιενςμαηηθήξ αηηημιμγίαξ επί ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ, αοηή οπμβάιιεηαη έςξ θαη 

δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ ζοδήηεζε ηεξ πνμζθογήξ θαη θμηκμπμηείηαη αοζεμενυκ ζημκ πνμζθεφγμκηα μέζς 

ηεξ πιαηθυνμαξ ημο ΓΟΕΔΕΟ ή ακ αοηυ δεκ είκαη εθηθηυ με μπμημδήπμηε πνυζθμνμ μέζμ. Ρπμμκήμαηα επί 

ηςκ απυρεςκ θαη ηεξ ζομπιενςμαηηθήξ αηηημιμγίαξ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ θαηαηίζεκηαη μέζς ηεξ 

πιαηθυνμαξ ημο ΓΟΕΔΕΟ έςξ πέκηε (5) εμένεξ πνηκ απυ ηε ζοδήηεζε ηεξ πνμζθογήξ.147 

Μη πνήζηεξ - μηθμκμμηθμί θμνείξ εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρε ηεξ πνμζθογήξ απυ ηεκ 

ΑΓΝΝ.148 

Ε άζθεζε ηεξ ςξ άκς πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ απμηειεί πνμτπυζεζε γηα ηεκ άζθεζε ηςκ έκδηθςκ 

βμεζεμάηςκ  ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαη ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ ημο άνζνμο 372 ημο κ. 4412/2016 θαηά 

ηςκ εθηειεζηχκ πνάλεςκ ή παναιείρεςκ ηςκ ακαζεημοζχκ ανπχκ. 

Όπμημξ έπεη έκκμμμ ζομθένμκ μπμνεί κα δεηήζεη ηεκ ακαζημιή ηεξ εθηέιεζεξ ηεξ απυθαζεξ ηεξ 

ΑΓΝΝ θαη ηεκ αθφνςζή ηεξ εκχπημκ ημο ανμμδίμο δηθαζηενίμο 149. Δηθαίςμα άζθεζεξ ηςκ ίδηςκ 

εκδίθςκ βμεζεμάηςκ έπεη θαη ε ακαζέημοζα ανπή, ακ ε ΑΓΝΝ θάκεη δεθηή ηεκ πνμδηθαζηηθή 

πνμζθογή. Ιε ηα έκδηθα βμεζήμαηα ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαη ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ ιμγίδμκηαη ςξ 

                                                 
145  Ννβι. άνζνμ 364, παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 41, πεν. β) ημο κ. 

4605/2019. 
146 Ε δηαδηθαζία ελέηαζεξ ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 367 ημο κ. 4412/2016, υπςξ έπεη 

ηνμπμπμηεζεί απυ ημ άνζνμ 43 παν. 43 ημο κ. 4605/2019.  
147  Ννβι. άνζνμ 365 παν. 1 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 42 ημο κ. 

4605/2019. 
148 Οφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 19 ημο ΝΔ 39/4.5.2017 – Ηακμκηζμυξ ελέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ 

Ννμζθογχκ εκχπημκ ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ Ννμζθογχκ 
149  Ννβι. Άνζνμ 372 παν. 1 έςξ 3 ημο κ. 4412/2016. 
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ζομπνμζβαιιυμεκεξ με ηεκ απυθαζε ηεξ ΑΓΝΝ θαη υιεξ μη ζοκαθείξ πνμξ ηεκ ακςηένς απυθαζε 

πνάλεηξ ή παναιείρεηξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, εθυζμκ έπμοκ εθδμζεί ή ζοκηειεζηεί ακηηζημίπςξ έςξ 

ηε ζοδήηεζε ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ ή ηεκ πνχηε ζοδήηεζε ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ.  

 

Ε άζθεζε ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ δεκ ελανηάηαη απυ ηεκ πνμεγμφμεκε άζθεζε ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ. 

Ε αίηεζε ακαζημιήξ θαηαηίζεηαη ζημ ανμυδημ δηθαζηήνημ μέζα ζε πνμζεζμία δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ή ηεκ πιήνε γκχζε ηεξ απυθαζεξ επί ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ150. Γηα ηεκ άζθεζε ηεξ 

αηηήζεςξ ακαζημιήξ θαηαηίζεηαη πανάβμιμ, θαηά ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 372 παν. 4 ημο κ. 

4412/2016. 

Ε άζθεζε αίηεζεξ ακαζημιήξ θςιφεη ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ, εθηυξ εάκ με ηεκ πνμζςνηκή δηαηαγή μ 

ανμυδημξ δηθαζηήξ απμθακζεί δηαθμνεηηθά151. 

Πέιμξ, είκαη δοκαηή ε άζθεζε πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ ζηεκ ΑΓΝΝ, γηα ηεκ θήνολε αθονυηεηαξ ηεξ 

ζοκαθζείζαξ ζφμβαζεξ, θαηά ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζηα άνζνα 368 έςξ θαη 371 ημο κ. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίςζε Δηαδηθαζίαξ 

Ε ακαζέημοζα ανπή μαηαηχκεη ή δφκαηαη κα μαηαηχζεη εκ υις ή εκ μένεη, αηηημιμγεμέκα, ηε δηαδηθαζία 

ακάζεζεξ, γηα ημοξ ιυγμοξ θαη οπυ ημοξ υνμοξ ημο άνζνμο 106 ημο κ. 4412/2016, μεηά απυ γκχμε ηεξ 

ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ ημο Δηαγςκηζμμφ. Γπίζεξ, ακ δηαπηζηςζμφκ ζθάιμαηα ή παναιείρεηξ ζε μπμημδήπμηε 

ζηάδημ ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ, μπμνεί, μεηά απυ γκχμε ημο ανμυδημο μνγάκμο, κα αθονχζεη μενηθχξ ηε 

δηαδηθαζία ή κα ακαμμνθχζεη ακάιμγα ημ απμηέιεζμά ηεξ ή κα απμθαζίζεη ηεκ επακάιερή ηεξ απυ ημ 

ζεμείμ πμο εμθηιμπχνεζε ημ ζθάιμα ή ε πανάιεηρε.  

                                                 
150  Ννβι άνζνμ 372 παν. 4 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 45 ημο κ. 

4605/2019. 
151 Ννβι άνζνμ 372 παν. 4 ηειεοηαίμ εδάθημ ημο κ. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Γγγοήζεηξ  (θαιήξ εθηέιεζεξ) 

Γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ απαηηείηαη ε πανμπή εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 72 

παν. 1 β) ημο κ. 4412/2016, ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ ακένπεηαη ζε πμζμζηυ 5% επί ηεξ αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

εθηυξ ΦΝΑ, θαη θαηαηίζεηαη πνηκ ή θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ, πνμθεημέκμο κα γίκεη απμδεθηή, πνέπεη κα πενηιαμβάκεη θαη' ειάπηζημκ ηα 

ακαθενυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2.1.5. ζημηπεία ηεξ πανμφζαξ θαη επηπιέμκ ημκ ανηζμυ θαη ημκ ηίηιμ ηεξ 

ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ θαιφπηεη ζοκμιηθά θαη πςνίξ δηαθνίζεηξ ηεκ εθανμμγή υιςκ ηςκ 

υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη θάζε απαίηεζε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ έκακηη ημο ακαδυπμο, ζομπενηιαμβακμμέκεξ 

ηοπυκ ηζυπμζεξ πνμξ αοηυκ πνμθαηαβμιήξ. 152 

Οε πενίπηςζε ηνμπμπμίεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ θαηά ηεκ πανάγναθμ 4.5, ε μπμία ζοκεπάγεηαη αφλεζε ηεξ 

ζομβαηηθήξ αλίαξ, μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα θαηαζέζεη πνηκ ηεκ ηνμπμπμίεζε, ζομπιενςμαηηθή 

εγγφεζε ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ ακένπεηαη ζε πμζμζηυ 5% επί ημο πμζμφ ηεξ αφλεζεξ, εθηυξ ΦΝΑ.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ θαηαπίπηεη ζε πενίπηςζε πανάβαζεξ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, υπςξ αοηή 

εηδηθυηενα μνίδεη.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ επηζηνέθεηαη ζημ ζφκμιυ ηεξ μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή 

παναιαβή ημο ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ. Γάκ ζημ πνςηυθμιιμ μνηζηηθήξ πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ 

παναιαβήξ ακαθένμκηαη παναηενήζεηξ ή οπάνπεη εθπνυζεζμε πανάδμζε, ε επηζηνμθή γίκεηαη μεηά ηεκ 

ακηημεηχπηζε ηςκ παναηενήζεςκ θαη ημο εθπνμζέζμμο.  

4.2  ομβαηηθό Πιαίζημ - Γθανμμζηέα Νμμμζεζία  

Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο κ. 4412/2016, μη υνμη ηεξ πανμφζαξ 

δηαθήνολεξ θαη ζομπιενςμαηηθά μ Αζηηθυξ Ηχδηθαξ.  

4.3 Όνμη εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ 

4.3.1 Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ ηενεί ηηξ οπμπνεχζεηξ ζημοξ ημμείξ ημο 

πενηβαιιμκηηθμφ, θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ θαη ενγαηηθμφ δηθαίμο, πμο έπμοκ ζεζπηζζεί με ημ δίθαημ ηεξ 

Έκςζεξ, ημ εζκηθυ δίθαημ, ζοιιμγηθέξ ζομβάζεηξ ή δηεζκείξ δηαηάλεηξ πενηβαιιμκηηθμφ, 

θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ θαη ενγαηηθμφ δηθαίμο, μη μπμίεξ απανηζμμφκηαη ζημ Νανάνηεμα X ημο 

Ννμζανηήμαημξ Α΄. 

Ε ηήνεζε ηςκ εκ ιυγς οπμπνεχζεςκ απυ ημκ ακάδμπμ θαη ημοξ οπενγμιάβμοξ ημο ειέγπεηαη θαη 

βεβαηχκεηαη απυ ηα υνγακα πμο επηβιέπμοκ ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ θαη ηηξ ανμυδηεξ δεμυζηεξ ανπέξ 

θαη οπενεζίεξ πμο εκενγμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηεξ εοζφκεξ θαη ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημοξ. 

                                                 
152 Γδάθημ πέμπημ πενίπηςζεξ (β) παναγνάθμο 1 άνζνμο 72 κ. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τπενγμιαβία 

4.4.1. Μ Ακάδμπμξ δεκ απαιιάζζεηαη απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ θαη εοζφκεξ ιυγς ακάζεζεξ 

ηεξ εθηέιεζεξ ημήμαημξ/ημεμάηςκ ηεξ ζφμβαζεξ ζε οπενγμιάβμοξ. Ε ηήνεζε ηςκ οπμπνεχζεςκ ηεξ παν. 

2 ημο άνζνμο 18 ημο κ. 4412/2016 απυ οπενγμιάβμοξ δεκ αίνεη ηεκ εοζφκε ημο θονίμο ακαδυπμο.  

 

4.4.2. Ηαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ θφνημξ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ακαθένεη ζηεκ ακαζέημοζα 

ανπή ημ υκμμα, ηα ζημηπεία επηθμηκςκίαξ θαη ημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ηςκ οπενγμιάβςκ ημο, μη μπμίμη 

ζομμεηέπμοκ ζηεκ εθηέιεζε αοηήξ, εθυζμκ είκαη γκςζηά ηε ζογθεθνημέκε πνμκηθή ζηηγμή.  Γπηπιέμκ, 

οπμπνεμφηαη κα γκςζημπμηεί ζηεκ ακαζέημοζα ανπή θάζε αιιαγή ηςκ πιενμθμνηχκ αοηχκ, θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ, θαζχξ θαη ηηξ απαηημφμεκεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με θάζε κέμ οπενγμιάβμ, ημκ 

μπμίμ μ θφνημξ ακάδμπμξ πνεζημμπμηεί εκ ζοκεπεία ζηεκ εκ ιυγς ζφμβαζε, πνμζθμμίδμκηαξ ηα ζπεηηθά 

ζομθςκεηηθά/δειχζεηξ ζοκενγαζίαξ.153. Οε πενίπηςζε δηαθμπήξ ηεξ ζοκενγαζίαξ ημο Ακαδυπμο με 

οπενγμιάβμ/ οπενγμιάβμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, αοηυξ οπμπνεμφηαη ζε άμεζε γκςζημπμίεζε ηεξ δηαθμπήξ αοηήξ 

ζηεκ Ακαζέημοζα Ανπή, μθείιεη δε κα δηαζθαιίζεη ηεκ μμαιή εθηέιεζε ημο ημήμαημξ/ ηςκ ημεμάηςκ ηεξ 

ζφμβαζεξ είηε απυ ημκ ίδημ, είηε απυ κέμ οπενγμιάβμ ημκ μπμίμ ζα γκςζημπμηήζεη ζηεκ ακαζέημοζα ανπή 

θαηά ηεκ ςξ άκς δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ε ακαζέημοζα ανπή επαιεζεφεη ηε ζοκδνμμή ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ γηα ημοξ οπενγμιάβμοξ, 

υπςξ αοημί πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.3 θαη με ηα απμδεηθηηθά μέζα ηεξ παναγνάθμο 2.2.9.2 ηεξ 

πανμφζαξ, εθυζμκ ημ(α) ημήμα(ηα) ηεξ ζφμβαζεξ, ημ(α) μπμίμ(α) μ ακάδμπμξ πνμηίζεηαη κα ακαζέζεη οπυ 

μμνθή οπενγμιαβίαξ ζε ηνίημοξ, οπενβαίκμοκ ζςνεοηηθά  ημ πμζμζηυ ημο ηνηάκηα ημηξ εθαηυ (30%) ηεξ 

ζοκμιηθήξ αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ. Γπηπιέμκ, πνμθεημέκμο κα μεκ αζεημφκηαη μη οπμπνεχζεηξ ηεξ παν. 2 ημο 

άνζνμο 18 ημο κ. 4412/2016, δφκαηαη κα επαιεζεφζεη ημοξ ςξ άκς ιυγμοξ θαη γηα ημήμα ή ημήμαηα ηεξ 

ζφμβαζεξ πμο οπμιείπμκηαη ημο ςξ άκς πμζμζημφ.  

Όηακ απυ ηεκ ςξ άκς επαιήζεοζε πνμθφπηεη υηη ζοκηνέπμοκ ιυγμη απμθιεηζμμφ απαηηεί ή δφκαηαη κα 

απαηηήζεη ηεκ ακηηθαηάζηαζή ημο, θαηά ηα εηδηθυηενα ακαθενυμεκα ζηηξ παν. 5 θαη 6 ημο άνζνμο 131 ημο κ. 

4412/2016.  

4.5 Σνμπμπμίεζε ζύμβαζεξ θαηά ηε δηάνθεηά ηεξ154 

Ε ζφμβαζε μπμνεί κα ηνμπμπμηείηαη θαηά ηε δηάνθεηά ηεξ, πςνίξ κα απαηηείηαη κέα δηαδηθαζία ζφκαρεξ 

ζφμβαζεξ, μυκμ ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο άνζνμο 132 ημο κ. 4412/2016 θαη 

θαηυπηκ γκςμμδυηεζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ ηεξ πεν. β  ηεξ παν. 11 ημο άνζνμο 221 ημο κ. 4412/155 156 

                                                 
153 Ννβι παν. 2 ημο άνζνμο 78 ημο κ. 4412/2016 
154  Ννβι. άνζνμ 132 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 43, παν. 21 ημο κ. 4605/2019 
155 Ννβι. άνζνμ 201 κ. 4412/2016, ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ πενίπηςζε δ΄ ηεξ παν. 11 ημο άνζνμο 221, ε μπμία 

πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 39 ημο κ. 4497/2017. 
156 Δοκαηυηεηα ηεξ Α.Α. κα πνμβιέρεη ζηε δηαθήνολε νήηνεξ ακαζεχνεζεξ/ πνμαηνέζεηξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή 

θαη εθυζμκ πνυθεηηαη γηα ζαθείξ, αθνηβείξ θαη νεηέξ νήηνεξ ακαζεχνεζεξ, ζηηξ μπμίεξ μπμνεί κα πενηιαμβάκμκηαη θαη 

νήηνεξ ακαζεχνεζεξ ηημχκ ή πνμαηνέζεηξ, επηηνέπεηαη ε ηνμπμπμίεζε ηεξ ζφμβαζεξ πςνίξ κέα δηαδηθαζία ζφκαρεξ, 

ακελανηήηςξ ηεξ πνεμαηηθήξ αλίαξ ηεξ ηνμπμπμίεζεξ. Μη νήηνεξ αοηέξ ακαθένμοκ ημ ακηηθείμεκμ θαη ηε θφζε ηςκ 

εκδεπυμεκςκ ηνμπμπμηήζεςκ ή πνμαηνέζεςκ, θαζχξ θαη ημοξ υνμοξ οπυ ημοξ μπμίμοξ μπμνμφκ κα εκενγμπμηεζμφκ. 

Μη πνμβιεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ ή πνμαηνέζεηξ δε ζα πνέπεη κα μεηαβάιμοκ ηε ζοκμιηθή θφζε ηεξ ζφμβαζεξ (Ννβι. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6 Δηθαίςμα μμκμμενμύξ ιύζεξ ηεξ ζύμβαζεξ157  

4.6.1. Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί, με ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο μνίδμοκ μη θείμεκεξ δηαηάλεηξ, κα θαηαγγείιεη 

ηε ζφμβαζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζήξ ηεξ, εθυζμκ: 

α) ε ζφμβαζε έπεη οπμζηεί μοζηχδε ηνμπμπμίεζε, θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 132 ημο κ. 

4412/2016, πμο ζα απαηημφζε κέα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ  

β) μ ακάδμπμξ, θαηά ημ πνυκμ ηεξ ακάζεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, ηειμφζε ζε μηα απυ ηηξ θαηαζηάζεηξ πμο 

ακαθένμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.3.1 θαη, ςξ εθ ημφημο, ζα έπνεπε κα έπεη απμθιεηζηεί απυ ηε δηαδηθαζία 

ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

γ) ε ζφμβαζε δεκ έπνεπε κα ακαηεζεί ζημκ ακάδμπμ ιυγς ζμβανήξ παναβίαζεξ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο 

οπέπεη απυ ηηξ Οοκζήθεξ θαη ηεκ Μδεγία 2014/24/ΓΓ, ε μπμία έπεη ακαγκςνηζηεί με απυθαζε ημο 

Δηθαζηενίμο ηεξ Έκςζεξ ζημ πιαίζημ δηαδηθαζίαξ δοκάμεη ημο άνζνμο 258 ηεξ ΟΘΓΓ. 

                                                                                                                                                                                

άνζνμ 132 παν. 1 α ΠΜΡ Κ. 4412/2016). 
157 βι.  Άνζνμ 133 ημο κ. 4412/2016 Δηθαίςμα μμκμμενμφξ ιφζεξ ηεξ ζφμβαζεξ 
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5. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σνόπμξ πιενςμήξ  

5.1.1. Ε πιενςμή ημο ακαδυπμο ζα πναγμαημπμηεζεί γηα ημ 100% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ θαη αθμφ 

πνμεγεζεί ε παναιαβή ηςκ μνγάκςκ απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή. Πμ ίδημ ηζπφεη θαη γηα ηηξ ημεμαηηθέξ 

παναδυζεηξ. 

Ε πιενςμή ημο ζομβαηηθμφ ηημήμαημξ ζα γίκεηαη με ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ κμμίμςκ παναζηαηηθχκ θαη 

δηθαημιμγεηηθχκ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 200 παν. 4 ημο κ. 4412/2016158, θαζχξ 

θαη θάζε άιιμο δηθαημιμγεηηθμφ πμο ηοπυκ ήζειε δεηεζεί απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ πμο δηεκενγμφκ ημκ 

έιεγπμ θαη ηεκ πιενςμή.  

5.1.2. Toκ Ακάδμπμ βανφκμοκ μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε, ζφμθςκα με ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία, με ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α., γηα ηεκ πανάδμζε ημο οιηθμφ ζημκ ηυπμ θαη με ημκ 

ηνυπμ πμο πνμβιέπεηαη ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ. Ζδίςξ βανφκεηαη με ηηξ αθυιμοζεξ θναηήζεηξ:  

α) Ηνάηεζε 0,07% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ θυνςκ θαη θναηήζεςκ ηεξ 

ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ Ρπέν ηεξ Γκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ 

Οομβάζεςκ επηβάιιεηαη (άνζνμ 4 Κ.4013/2011 υπςξ ηζπφεη) 159 

β) Ηνάηεζε φρμοξ 0,02% οπέν ημο Δεμμζίμο, ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ, εθηυξ ΦΝΑ, ηεξ 

ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ. Πμ πμζυ αοηυ παναθναηείηαη ζε θάζε πιενςμή απυ 

ηεκ ακαζέημοζα ανπή ζημ υκμμα θαη γηα ιμγανηαζμυ ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ θαη 

Ννμμεζεηχκ ζφμθςκα με ηεκ παν. 6 ημο άνζνμο 36 ημο κ. 4412/2016160 

γ) Ηνάηεζε 0,06% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ θυνςκ θαη θναηήζεςκ ηεξ 

ανπηθήξ θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ οπέν ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ 

Ννμζθογχκ (άνζνμ 350 παν. 3 ημο κ. 4412/2016)161 . 

Μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ οπυθεηκηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ ακαιμγηθυ ηέιμξ πανημζήμμο ….% θαη ζηεκ επ‟ 

αοημφ εηζθμνά οπέν ΜΓΑ ….%. 

Ιε θάζε πιενςμή ζα γίκεηαη ε πνμβιεπυμεκε απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία παναθνάηεζε θυνμο εηζμδήμαημξ 

αλίαξ 4% επί ημο θαζανμφ πμζμφ. 

                                                 
158 Ννβι. άνζνμ 200 παν. 4 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 34 θαη 35 ημο κ. 

4497/2017.  
159  Ννβι. άνζνμ 4 παν. 3 έβδμμμ εδάθημ ημο κ. 4013/2011, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 44 ημο κ. 

4605/2019. 
160 Μ πνυκμξ, ηνυπμξ θαη ε δηαδηθαζία θνάηεζεξ ηςκ ςξ άκς πνεμαηηθχκ πμζχκ, θαζχξ θαη θάζε άιιμ ακαγθαίμ 

ζέμα γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ ςξ άκς θνάηεζεξ  ελανηάηαη απυ ηεκ έθδμζε ηεξ θμηκήξ απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ 

Μηθμκμμίαξ, Ακάπηολεξ θαη Πμονηζμμφ θαη Μηθμκμμηθχκ ηεξ παν. 6 ημο άνζνμο 36 ημο κ. 4412/2016. 
161 Ννβι Ρπμονγηθή Απυθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Ηαζμνηζμυξ ημο πνυκμο, ηνυπμο οπμιμγηζμμφ ηεξ 

δηαδηθαζίαξ παναθνάηεζεξ θαη απυδμζεξ ηεξ θνάηεζεξ 0,06% οπέν ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ Ννμζθογχκ 

(Α.Γ.Ν.Ν.), θαζχξ θαη ηςκ ιμηπχκ ιεπημμενεηχκ εθανμμγήξ ηεξ παναγνάθμο 3 ημο άνζνμο 350 ημο κ. 4412/2016 

(Α΄ 147)”. 
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5.2 Κήνολε μηθμκμμηθμύ θμνέα εθπηώημο - Κονώζεηξ  

5.2.1. Μ ακάδμπμξ θενφζζεηαη οπμπνεςηηθά έθπηςημξ162 απυ ηε ζφμβαζε θαη απυ θάζε δηθαίςμα πμο 

απμννέεη απυ αοηήκ, με απυθαζε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο μνγάκμο, 

εθυζμκ δεκ θμνηχζεη, παναδχζεη ή ακηηθαηαζηήζεη ηα ζομβαηηθά οιηθά ή δεκ επηζθεοάζεη ή ζοκηενήζεη 

αοηά μέζα ζημκ ζομβαηηθυ πνυκμ ή ζημκ πνυκμ πανάηαζεξ πμο ημο δμζεί, ζφμθςκα με υζα πνμβιέπμκηαη 

ζημ άνζνμ 206 ημο κ. 4412/2016 θαη ημ πανάνηεμα Ι ηεξ πανμφζαξ. 

Δεκ θενφζζεηαη έθπηςημξ  υηακ: 

α) ημ οιηθυ δεκ θμνηςζεί ή παναδμζεί ή ακηηθαηαζηαζεί με εοζφκε ημο θμνέα πμο εθηειεί ηε ζφμβαζε. 

β) ζοκηνέπμοκ ιυγμη ακςηέναξ βίαξ 

Οημκ μηθμκμμηθυ θμνέα πμο θενφζζεηαη έθπηςημξ απυ ηεκ ζφμβαζε, επηβάιιεηαη, με απυθαζε ημο 

απμθαηκυμεκμο μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμμδίμο μνγάκμο, ημ μπμίμ οπμπνεςηηθά θαιεί ημκ 

ακάδμπμ πνμξ πανμπή ελεγήζεςκ μιηθή θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

5.2.2.  Ακ ημ οιηθυ θμνηςζεί - παναδμζεί ή ακηηθαηαζηαζεί μεηά ηε ιήλε ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο θαη 

μέπνη ιήλεξ ημο πνυκμο ηεξ πανάηαζεξ πμο πμνεγήζεθε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 206 ημο Κ.4412/16, 

επηβάιιεηαη πνυζηημμ163 5% επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ πμζυηεηαξ πμο παναδυζεθε εθπνυζεζμα. 

Πμ παναπάκς πνυζηημμ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηςκ εθπνυζεζμα παναδμζέκηςκ οιηθχκ, 

πςνίξ ΦΝΑ. Γάκ ηα οιηθά πμο παναδυζεθακ εθπνυζεζμα επενεάδμοκ ηε πνεζημμπμίεζε ηςκ οιηθχκ πμο 

παναδυζεθακ εμπνυζεζμα, ημ πνυζηημμ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ ζοκμιηθήξ πμζυηεηαξ 

αοηχκ. 

Ηαηά ημκ οπμιμγηζμυ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ ηεξ θαζοζηένεζεξ γηα θυνηςζε- πανάδμζε ή 

ακηηθαηάζηαζε ηςκ οιηθχκ, με απυθαζε ημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο 

ανμμδίμο μνγάκμο, δεκ ιαμβάκεηαη οπυρε μ πνυκμξ πμο πανήιζε πένακ ημο εφιμγμο, θαηά ηα δηάθμνα 

ζηάδηα ηςκ δηαδηθαζηχκ, γηα ημ μπμίμ δεκ εοζφκεηαη μ ακάδμπμξ θαη παναηείκεηαη, ακηίζημηπα, μ πνυκμξ 

θυνηςζεξ - πανάδμζεξ. 

5.3 Δημηθεηηθέξ πνμζθογέξ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεξ ηςκ ζομβάζεςκ164   

Μ ακάδμπμξ μπμνεί θαηά ηςκ απμθάζεςκ πμο επηβάιιμοκ ζε βάνμξ ημο θονχζεηξ, δοκάμεη ηςκ υνςκ ηςκ 

άνζνςκ 5.2 (Ηήνολε μηθμκμμηθμφ θμνέα εθπηχημο - Ηονχζεηξ), 6.1. (νυκμξ πανάδμζεξ οιηθχκ), 6.4. 

(Απυννηρε ζομβαηηθχκ οιηθχκ – ακηηθαηάζηαζε), θαζχξ θαη θαη‟ εθανμμγή ηςκ ζομβαηηθχκ υνςκ κα 

αζθήζεη πνμζθογή γηα ιυγμοξ κμμημυηεηαξ θαη μοζίαξ εκχπημκ ημο θμνέα πμο εθηειεί ηε ζφμβαζε μέζα ζε 

ακαηνεπηηθή πνμζεζμία (30) εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία ηεξ θμηκμπμίεζεξ ή ηεξ πιήνμοξ γκχζεξ ηεξ 

ζπεηηθήξ απυθαζεξ. Ε εμπνυζεζμε άζθεζε ηεξ πνμζθογήξ ακαζηέιιεη ηηξ επηβαιιυμεκεξ θονχζεηξ. Γπί 

ηεξ πνμζθογήξ απμθαζίδεη ημ ανμμδίςξ απμθαηκυμεκμ υνγακμ, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο 

πνμβιεπυμεκμο ζηηξ πενηπηχζεηξ β΄ θαη δ΄ ηεξ παναγνάθμο 11 ημο άνζνμο 221 ημο κ.4412/2016 μνγάκμο, 

εκηυξ πνμζεζμίαξ ηνηάκηα (30) εμενχκ απυ ηεκ άζθεζή ηεξ, άιιςξ ζεςνείηαη ςξ ζηςπενχξ απμννηθζείζα. 

Ηαηά ηεξ απυθαζεξ αοηήξ δεκ πςνεί ε άζθεζε άιιεξ μπμηαζδήπμηε θφζεξ δημηθεηηθήξ πνμζθογήξ. Ακ θαηά 

ηεξ απυθαζεξ πμο επηβάιιεη θονχζεηξ δεκ αζθεζεί εμπνυζεζμα ε πνμζθογή ή ακ απμννηθζεί αοηή απυ ημ 

                                                 
162 Άνζνμ 203 ημο κ. 4412/2016. 
163 Άνζνμ 207 ημο κ. 4412/2016. 
164 Ννβι. άνζνμ 205 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 23 ημο κ. 4605/2019 
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απμθαηκυμεκμ ανμμδίςξ υνγακμ, ε απυθαζε θαζίζηαηαη μνηζηηθή. Ακ αζθεζεί εμπνυζεζμα πνμζθογή, 

ακαζηέιιμκηαη μη ζοκέπεηεξ ηεξ απυθαζεξ μέπνη αοηή κα μνηζηηθμπμηεζεί. 

 

5.4 Δηθαζηηθή επίιοζε δηαθμνώκ 

Ηάζε δηαθμνά μεηαλφ ηςκ ζομβαιιυμεκςκ μενχκ πμο πνμθφπηεη απυ ηηξ ζομβάζεηξ πμο ζοκάπημκηαη ζημ 

πιαίζημ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ , επηιφεηαη με ηεκ άζθεζε πνμζθογήξ ή αγςγήξ ζημ Δημηθεηηθυ Γθεηείμ 

ηεξ Νενηθένεηαξ, ημο Κμμμφ Εναθιείμο Ηνήηεξ, θαηά ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 1 έςξ θαη 6 ημο 

άνζνμο 205Α ημο κ. 4412/2016165. Ννηκ απυ ηεκ άζθεζε ηεξ πνμζθογήξ ζημ Δημηθεηηθυ Γθεηείμ 

πνμεγείηαη οπμπνεςηηθά ε ηήνεζε ηεξ πνμβιεπυμεκεξ ζημ άνζνμ 205 εκδηθμθακμφξ δηαδηθαζίαξ, 

δηαθμνεηηθά ε πνμζθογή απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 

                                                 
165   Ννβ. άνζνμ 205Α ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 24 πεν. α‟ ημο κ. 4605/2019.  
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6. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ  

6.1  Υνόκμξ πανάδμζεξ οιηθώκ 

6.1.1. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη ηα οιηθά ζε έλη (6) μήκεξ απυ ηεκ εμενμμεκία πμο ε 

δ/κζε ηεπκηθχκ οπενεζηχκ ημο Δήμμο ζα εκεμενχκεη εγγνάθςξ ημκ Ακάδμπμ κα πνμπςνήζεη ζηεκ 

ημπμζέηεζε ηςκ μνγάκςκ. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη ηα υνγακα, μεηαθένμκηαξ θαη 

ημπμζεηχκηαξ ηα ζηηξ ζέζεηξ πμο πνμζδημνίδμκηαη ζηα ζπέδηα ηεξ, οπ‟ ανηζμυκ 9-ΠΞΜΝ./2017, Ιειέηεξ 

ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ ακαγναθυμεκεξ παηδηθέξ πανέξ. 
Μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ πανάδμζεξ ηςκ οιηθχκ μπμνεί κα παναηείκεηαη, πνηκ απυ ηε ιήλε ημο ανπηθμφ 

ζομβαηηθμφ πνυκμο πανάδμζεξ, οπυ ηηξ  πνμτπμζέζεηξ ημο άνζνμο 206 ημο κ. 4412/2016. Οηεκ 

πενίπηςζε πμο ημ αίηεμα οπμβάιιεηαη απυ ημκ ακάδμπμ θαη ε πανάηαζε πμνεγείηαη πςνίξ κα ζοκηνέπμοκ 

ιυγμη ακςηέναξ βίαξ ή άιιμη ηδηαηηένςξ ζμβανμί ιυγμη πμο θαζηζημφκ ακηηθεημεκηθχξ αδφκαηε ηεκ 

εμπνυζεζμε πανάδμζε ηςκ ζομβαηηθχκ εηδχκ επηβάιιμκηαη μη θονχζεηξ ημο άνζνμο 207 ημο κ. 

4412/2016. 

6.1.2. Γάκ ιήλεη μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ πανάδμζεξ, πςνίξ κα οπμβιεζεί εγθαίνςξ αίηεμα πανάηαζεξ ή, εάκ 

ιήλεη μ παναηαζείξ, θαηά ηα ακςηένς, πνυκμξ, πςνίξ κα παναδμζεί ημ οιηθυ, μ ακάδμπμξ θενφζζεηαη 

έθπηςημξ. 

6.1.3. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εηδμπμηεί ηεκ οπενεζία πμο εθηειεί ηεκ πνμμήζεηα, ηεκ απμζήθε 

οπμδμπήξ ηςκ οιηθχκ θαη ηεκ επηηνμπή παναιαβήξ, γηα ηεκ εμενμμεκία πμο πνμηίζεηαη κα παναδχζεη ημ 

οιηθυ, ημοιάπηζημκ πέκηε (5) ενγάζημεξ εμένεξ κςνίηενα. 

Ιεηά απυ θάζε πνμζθυμηζε οιηθμφ ζηεκ απμζήθε οπμδμπήξ αοηχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα οπμβάιεη 

ζηεκ οπενεζία απμδεηθηηθυ, ζεςνεμέκμ απυ ημκ οπεφζοκμ ηεξ απμζήθεξ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαη ε 

εμενμμεκία πνμζθυμηζεξ, ημ οιηθυ, ε πμζυηεηα θαη μ ανηζμυξ ηεξ ζφμβαζεξ ζε εθηέιεζε ηεξ μπμίαξ 

πνμζθμμίζηεθε. 

6.2  Παναιαβή οιηθώκ - Υνόκμξ θαη ηνόπμξ παναιαβήξ οιηθώκ 

6.2.1. H παναιαβή ηςκ οιηθχκ γίκεηαη απυ επηηνμπέξ, πνςημβάζμηεξ ή θαη δεοηενμβάζμηεξ, πμο 

ζογθνμημφκηαη ζφμθςκα με ηεκ παν. 11 εδ. β ημο άνζνμο 221 ημο Κ.4412/16166  ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα 

ζημ άνζνμ 208 ημο ςξ άκς κυμμο. Ηαηά ηεκ δηαδηθαζία παναιαβήξ ηςκ οιηθχκ δηεκενγείηαη πμζμηηθυξ θαη 

πμημηηθυξ έιεγπμξ θαη εθυζμκ ημ επηζομεί μπμνεί κα παναζηεί θαη μ ακάδμπμξ.  

Πμ θυζημξ ηεξ δηεκένγεηαξ ηςκ ειέγπςκ βανφκεη ημκ ακάδμπμ. 

                                                 
166 Άνζνμ 221 παν. 11 β) ημο κ. 4412/2016: “Γηα ηεκ παναθμιμφζεζε θαη ηεκ παναιαβή ηεξ ζφμβαζεξ 

πνμμήζεηαξ ζογθνμηείηαη ηνημειήξ ή πεκηαμειήξ Γπηηνμπή παναθμιμφζεζεξ θαη παναιαβήξ με απυθαζε ημο ανμυδημο 

απμθαηκμμέκμο μνγάκμο. Πμ υνγακμ αοηυ εηζεγείηαη γηα υια ηα ζέμαηα παναιαβήξ ημο θοζηθμφ ακηηθεημέκμο ηεξ 

ζφμβαζεξ, πνμβαίκμκηαξ, ζε μαθνμζθμπηθμφξ, ιεηημονγηθμφξ ή θαη επηπεηνεζηαθμφξ ειέγπμοξ ημο πνμξ παναιαβή 

ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ, εθυζμκ πνμβιέπεηαη απυ ηε ζφμβαζε ή θνίκεηαη ακαγθαίμ, ζοκηάζζεη ηα ζπεηηθά 

πνςηυθμιια, παναθμιμοζεί θαη ειέγπεη ηεκ πνμζήθμοζα εθηέιεζε υιςκ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη ηεκ εθπιήνςζε 

ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο θαη εηζεγείηαη ηε ιήρε ηςκ επηβεβιεμέκςκ μέηνςκ ιυγς με ηήνεζεξ ηςκ ςξ άκς 

υνςκ. Ιε απυθαζε ημο ανμυδημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο μπμνεί κα ζογθνμηείηαη δεοηενμβάζμηα επηηνμπή 

παναθμιμφζεζεξ θαη παναιαβήξ με ηηξ παναπάκς ανμμδηυηεηεξ”  
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Ε επηηνμπή παναιαβήξ, μεηά ημοξ πνμβιεπυμεκμοξ ειέγπμοξ ζοκηάζζεη πνςηυθμιια (μαθνμζθμπηθυ – 

μνηζηηθυ- παναιαβήξ ημο οιηθμφ με παναηενήζεηξ –απυννηρεξ  ηςκ οιηθχκ) ζφμθςκα με ηεκ παν.3 ημο 

άνζνμο 208 ημο κ. 4412/16. 

Πα πνςηυθμιια πμο ζοκηάζζμκηαη απυ ηηξ επηηνμπέξ (πνςημβάζμηεξ – δεοηενμβάζμηεξ) θμηκμπμημφκηαη 

οπμπνεςηηθά θαη ζημοξ ακαδυπμοξ. 

Ριηθά πμο απμννίθζεθακ ή θνίζεθακ παναιεπηέα με έθπηςζε επί ηεξ ζομβαηηθήξ ηημήξ, με βάζε ημοξ 

ειέγπμοξ πμο πναγμαημπμίεζε ε πνςημβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ, μπμνμφκ κα παναπέμπμκηαη γηα 

επακελέηαζε ζε δεοηενμβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ φζηενα απυ αίηεμα ημο ακαδυπμο ή αοηεπάγγειηα 

ζφμθςκα με ηεκ παν. 5 ημο άνζνμο 208 ημο κ.4412/16. Πα έλμδα βανφκμοκ ζε θάζε πενίπηςζε ημκ 

ακάδμπμ. 

Γπίζεξ, εάκ μ ηειεοηαίμξ δηαθςκεί με ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηενηαθχκ ελεηάζεςκ πμο  δηεκενγήζεθακ 

απυ πνςημβάζμηεξ ή δεοηενμβάζμηεξ επηηνμπέξ παναιαβήξ μπμνεί κα δεηήζεη εγγνάθςξ ελέηαζε 

θαη΄εθεζε ηςκ μηθείςκ ακηηδεηγμάηςκ, μέζα ζε ακαηνεπηηθή πνμζεζμία είθμζη (20) εμενχκ απυ ηεκ 

γκςζημπμίεζε ζε αοηυκ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ ανπηθήξ ελέηαζεξ,  με ημκ ηνυπμ  πμο πενηγνάθεηαη ζηεκ 

παν. 8 ημο άνζνμο 208 ημο Κ.4412/16. 

Πμ απμηέιεζμα  ηεξ θαη‟ έθεζε ελέηαζεξ είκαη οπμπνεςηηθυ θαη ηειεζίδηθμ θαη γηα ηα δφμ μένε. 

Μ ακάδμπμξ δεκ μπμνεί κα δεηήζεη παναπμμπή ζε δεοηενμβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ μεηά ηα 

απμηειέζμαηα ηεξ θαη‟ έθεζε ελέηαζεξ. 

6.2.2. Ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ θαη ε έθδμζε ηςκ ζπεηηθχκ πνςημθυιιςκ παναιαβήξ πναγμαημπμηείηαη 

εκηυξ πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ (06) έλη μεκχκ . 

Ακ ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ θαη ε ζφκηαλε ημο ζπεηηθμφ πνςημθυιιμο δεκ πναγμαημπμηεζεί απυ ηεκ 

επηηνμπή παναιαβήξ μέζα ζημκ μνηδυμεκμ απυ ηε ζφμβαζε πνυκμ, ζεςνείηαη υηη ε παναιαβή ζοκηειέζζεθε 

αοημδίθαηα, με θάζε επηθφιαλε ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο Δεμμζίμο θαη εθδίδεηαη πνμξ ημφημ ζπεηηθή απυθαζε 

ημο ανμμδίμο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, με βάζε μυκμ ημ ζεςνεμέκμ απυ ηεκ οπενεζία πμο παναιαμβάκεη ηα 

οιηθά απμδεηθηηθυ πνμζθυμηζεξ ημφηςκ, ζφμθςκα δε με ηεκ απυθαζε αοηή ε απμζήθε ημο θμνέα εθδίδεη 

δειηίμ εηζαγςγήξ ημο οιηθμφ θαη εγγναθήξ ημο ζηα βηβιία ηεξ, πνμθεημέκμο κα πναγμαημπμηεζεί ε πιενςμή 

ημο ακαδυπμο. 

Ακελάνηεηα απυ ηεκ, θαηά ηα ακςηένς, αοημδίθαηε παναιαβή θαη ηεκ πιενςμή ημο ακαδυπμο, 

πναγμαημπμημφκηαη μη πνμβιεπυμεκμη απυ ηεκ ζφμβαζε έιεγπμη απυ επηηνμπή πμο ζογθνμηείηαη με 

απυθαζε ημο ανμμδίμο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, ζηεκ μπμία δεκ μπμνεί κα ζομμεηέπμοκ μ πνυεδνμξ θαη ηα 

μέιε ηεξ επηηνμπήξ πμο δεκ πναγμαημπμίεζε ηεκ παναιαβή ζημκ πνμβιεπυμεκμ απυ ηεκ ζφμβαζε πνυκμ. Ε 

παναπάκς επηηνμπή παναιαβήξ πνμβαίκεη ζε υιεξ ηηξ δηαδηθαζίεξ παναιαβήξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηεκ 

ςξ άκς πανάγναθμ 1 θαη ημ άνζνμ 208 ημο κ. 4412/2016 θαη ζοκηάζζεη ηα ζπεηηθά πνςηυθμιια. Ε 

εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ δεκ επηζηνέθεηαη πνηκ απυ ηεκ μιμθιήνςζε υιςκ ηςκ 

πνμβιεπμμέκςκ απυ ηε ζφμβαζε ειέγπςκ θαη ηε ζφκηαλε ηςκ ζπεηηθχκ πνςημθυιιςκ.167 

6.3  

 

                                                 
167 Οημ άνζνμ αοηυ ε Α.Α. μπμνεί κα πνεζημμπμηήζεη μεηαβαηηθά ηηξ μδεγίεξ πμο δίκμκηαη ζηεκ ΡΑ 

Ν1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε μπμία δεκ έπεη θαηανγεζεί. 
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6.4  Απόννηρε ζομβαηηθώκ οιηθώκ – Ακηηθαηάζηαζε 

6.4.1. Οε πενίπηςζε μνηζηηθήξ απυννηρεξ μιυθιενεξ ή μένμοξ ηεξ ζομβαηηθήξ πμζυηεηαξ ηςκ οιηθχκ, με 

απυθαζε ημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο μνγάκμο, μπμνεί κα 

εγθνίκεηαη ακηηθαηάζηαζή ηεξ με άιιε, πμο κα είκαη ζφμθςκε με ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, μέζα ζε ηαθηή 

πνμζεζμία πμο μνίδεηαη απυ ηεκ απυθαζε αοηή. 

6.4.2. Ακ ε ακηηθαηάζηαζε γίκεηαη μεηά ηε ιήλε ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο, ε πνμζεζμία πμο μνίδεηαη γηα ηεκ 

ακηηθαηάζηαζε δεκ μπμνεί κα είκαη μεγαιφηενε ημο 1/2 ημο ζοκμιηθμφ ζομβαηηθμφ πνυκμο, μ δε ακάδμπμξ 

ζεςνείηαη ςξ εθπνυζεζμμξ θαη οπυθεηηαη ζε θονχζεηξ ιυγς εθπνυζεζμεξ πανάδμζεξ. 

Ακ μ ακάδμπμξ δεκ ακηηθαηαζηήζεη ηα οιηθά πμο απμννίθζεθακ μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ημο ηάπζεθε θαη 

εθυζμκ έπεη ιήλεη μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ, θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη οπυθεηηαη ζηηξ πνμβιεπυμεκεξ 

θονχζεηξ. 

6.4.3. Ε επηζηνμθή ηςκ οιηθχκ πμο απμννίθζεθακ γίκεηαη ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζηηξ παν. 2 θαη 

3  ημο άνζνμο 213 ημο κ. 4412/2016. 

6.5  

6.6 Γγγοεμέκε ιεηημονγία πνμμήζεηαξ168 

Ηαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ, μ ακάδμπμξ εοζφκεηαη γηα ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο 

ακηηθεημέκμο ηεξ πνμμήζεηαξ Γπίζεξ, μθείιεη θαηά ημ πνυκμ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ κα πνμβαίκεη ζηεκ 

πνμβιεπυμεκε ζοκηήνεζε θαη κα απμθαηαζηήζεη μπμηαδήπμηε βιάβε με ηνυπμ θαη ζε πνυκμ πμο 

πενηγνάθεηαη ζηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη ζηα ιμηπά ηεφπε ηεξ ζφμβαζεξ. 

Γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο ε επηηνμπή 

παναθμιμφζεζεξ θαη παναιαβήξ ή ε εηδηθή επηηνμπή πμο μνίδεηαη γηα ημκ ζθμπυ αοηυκ απυ ηεκ 

ακαζέημοζα ανπή169 πνμβαίκεη ζημκ απαηημφμεκμ έιεγπμ ηεξ ζομμυνθςζεξ ημο ακαδυπμο ζηα 

πνμβιεπυμεκα ζηεκ ζφμβαζε γηα ηεκ εγγοεμέκε ιεηημονγία θαζ‟ υιμκ ημκ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ ηενχκηαξ 

ζπεηηθά πναθηηθά. Οε πενίπηςζε με ζομμυνθςζεξ ημο ακαδυπμο πνμξ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ, 

επηηνμπή εηζεγείηαη ζημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ζφμβαζεξ ηεκ έθπηςζε ημο ακαδυπμο. 

Μέζα ζε έκα (1) μήκα απυ ηεκ ιήλε ημο πνμβιεπυμεκμο πνυκμο ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ ε ςξ άκς 

επηηνμπή ζοκηάζζεη ζπεηηθυ πνςηυθμιιμ παναιαβήξ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ, ζημ μπμίμ απμθαίκεηαη 

γηα ηεκ ζομμυνθςζε ημο ακαδυπμο ζηηξ απαηηήζεηξ ηεξ ζφμβαζεξ. Οε πενίπηςζε με ζομμυνθςζεξ, μιηθήξ 

ή μενηθήξ, ημο ακαδυπμο, ημ ζοιιμγηθυ υνγακμ μπμνεί κα πνμηείκεη ηεκ μιηθή ή μενηθή θαηάπηςζε ηεξ 

εγγοήζεςξ θαιήξ ιεηημονγίαξ πμο πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 4.1.2 ηεξ πανμφζαξ. Πμ πνςηυθμιιμ εγθνίκεηαη 

απυ ημ ανμυδημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ. 

Γηδηθόηενα:  

Ο ελμπιηζμόξ ζα πνέπεη επίζεξ κα δηαζέηεη ηηξ παναθάης εγγοήζεηξ θαιήξ ιεηημονγίαξ: 

10 εηώκ έκακηη αζημπίαξ οιηθμύ ή θαηαζθεοαζηηθμύ ειαηηώμαημξ ζε όια ηα γαιβακηζμέκα άιια θαη με 

επηθαιομμέκα μεηαιιηθά μένε, ζηενεά πιαζηηθά θαη ΗΡΓ πάκει. 

                                                 
168 Άνζνμ 215 ημο κ. 4412/2016 
169   Ννβι άνζνμ 215 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ αν. 33 παν. 5 ημο κ. 4608/2019. 
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5 πνόκηα έκακηη αζημπίαξ οιηθμύ θαηαζθεοαζηηθμύ ειαηηώμαημξ ζηα ειαηήνηα, ηα επηθαιομμέκα 

μεηαιιηθά μένε, ηα μμνθμπμηεμέκα πιαζηηθά μένε θαη θαηαζθεοέξ δηπηύςκ. 

2 πνόκηα ζε ζπέζε με ιεηημονγηθά ζθάιμαηα πμο μθείιμκηαη ζε οιηθό ή ζε θαηαζθεοαζηηθά 

ειαηηώμαηα ζε θηκεηά πιαζηηθά μένε εθ όζμκ ηενμύκηαη μη μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή γηα ηεκ 

ημπμζέηεζε ηε πνήζε θαη ηε ζοκηήνεζή ημο.  

6.7  Καηαγγειία ηεξ ζύμβαζεξ- Τπμθαηάζηαζε ακαδόπμο-  

6.7.1 Οηεκ πενίπηςζε πμο, θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ, μ ακάδμπμξ θαηαδηθαζηεί αμεηάθιεηα γηα 

έκα απυ ηα αδηθήμαηα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ παν. 2.2.3.1 ηεξ πανμφζαξ, ε ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη κα 

θαηαγγείιεη μμκμμενχξ ηε ζφμβαζε θαη κα ακαδεηήζεη ηοπυκ αληχζεηξ απμδεμίςζεξ, ζφμθςκα με ηηξ 

ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο ΑΗ, πενί αμθμηενμβανχκ ζομβάζεςκ.  

 

6.7.2 Γάκ μ ακάδμπμξ πηςπεφζεη ή οπαπζεί ζε δηαδηθαζία ελογίακζεξ ή εηδηθήξ εθθαζάνηζεξ ή ηεζεί οπυ 

ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε απυ εθθαζανηζηή ή απυ ημ δηθαζηήνημ ή οπαπζεί ζε δηαδηθαζία πηςπεοηηθμφ 

ζομβηβαζμμφ ή ακαζηείιεη ηηξ επηπεηνεμαηηθέξ ημο δναζηενηυηεηεξ ή εάκ βνίζθεηαη ζε μπμηαδήπμηε 

ακάιμγε θαηάζηαζε, πνμθφπημοζα απυ πανυμμηα δηαδηθαζία, πνμβιεπυμεκε ζε εζκηθέξ δηαηάλεηξ κυμμο, ε 

ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη, μμμίςξ, κα θαηαγγείιεη μμκμμενχξ ηε ζφμβαζε θαη κα ακαδεηήζεη ηοπυκ 

αληχζεηξ απμδεμίςζεξ, ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο ΑΗ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΓΛΓΣΗ  

Ε με ανηζμυ 9-ΠΞΜΝ./2017 Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ 
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ΔΗΜΟ: Υερζονήζοσ 

ΣΙΣΛΟ: Προμήθεια οργάνων 
παιδικών ταρών Δ.Υερζονήζοσ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 9-ΣΡΟΠ./2017 

' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 

Δ.Χερζονήζου 
 

 

 
Προϋπολογιζμού: 301.803,60 ζε ΕΤΡΩ 

 

 

 

 

 

 
 

Δεκέμβριος, 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

ΔΗΜΟ XΕΡΟΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ: Υερζονήζοσ 

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οργάνων παιδικών 
ταρών Δ.Υερζονήζοσ 
Προϋπολογιζμός: 301.803,60 ΕΤΡΩ 
Υρημαηοδόηηζη: Εζοδα 

 

 
 

Έγγραθο Δήμοσ-Φορέα: Υερζονήζοσ 

Έργο: Προμήθεια οργάνων παιδικών ταρών 
Δ.Υερζονήζοσ 

Κωδ. Προϋπ/ζμού: 70.7135.0001 
 

Περιγραθή: 
 

Η παξνχζα πξνκήζεηα ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο 

κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε λέα φξγαλα – παηρλίδηα παηδηθψλ ραξψλ, ηα πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά γηα θάζε 

παηδηθή ραξά, έηζη ψζηε ε ρξήζε ζε θάζε κία απφ απηέο λα απνηειεί γηα ηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο κηα κνλαδηθή 

θαη ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία, ηφζν νκαδηθνχ, φζν θαη αηνκηθνχ παηρληδηνχ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 12 παηδηθψλ ραξψλ πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα νξγάλσλ - 

παηρληδηψλ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 301.803,60€ (κε ΦΠΑ). 

Οη πεξηγξαθέο, νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ αλαθέξνληαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ε πνζφηεηα ηνπο αλαθέξεηαη ζηνλ Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Η 

κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, έλα γηα 

θάζε παηδηθή ραξά, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαθνξά (ζε 

θάζε παηδηθή ραξά) θαη ε ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

εηαηξηψλ) ζα γίλεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο επηκέξνπο ηηκέο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο 

ηα ζεκέιηα απφ ζθπξφδεκα ζηηο θαηάιιειεο ζηάζκεο ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή επηθάλεηα ησλ δαπέδσλ. 

πγθεθξηκέλα ζε θάζε παηδηθή ραξά, φπσο απεηθνλίδνληαη θαη ζηα πξναλαθεξφκελα ζρέδηα ηα φξγαλα 

πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ είλαη ηα εμήο¨ 

 

I. Γσληέο 

 
1. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ (cpv: 37535200-9) 
2. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ (cpv: 37535210-2) 
3. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ «ΦΧΛΗΑ» (cpv: 37535210-2) 
4. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ (cpv: 37535250-4) 
5. ΞΤΛΗΝΟΗ ΓΟΚΟΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ζεη 6 ηεκαρίσλ) (cpv: 37535200-9) 

 

II. Λ. Υεξζνλήζνπ 
 

6. ΚΑΣΡΟ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΓΤΟ ΣΟΤΛΖΘΡΔ (cpv: 37535200-9) 
7. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ  (cpv: 37535210-2) 
8. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΗΓΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ  (cpv: 37535210-2) 
9. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΔΑΡΧΝ (4) ΘΔΔΧΝ (cpv: 37535250-4) 

10. ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ (cpv: 37535230-8) 
11. ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ (2 ΣΔΜ.) (cpv: 37535230-8) 
12. ΜΤΛΟ (cpv: 37535230-8) 
13. ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ (cpv: 37535200-9) 
14. ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ (cpv: 37535250-4) 

 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



66 

 

III. Καηλνύξην Υσξηό 
 

15. ΒΟΤΡΑ (2 ΣΔΜ.) (cpv: 37535230-8) 

16. ΓΗΠΛΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΑΜΔΑ (cpv: 37535200-9) 
17. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΡΗΧΝ (3) ΘΔΔΧΝ (cpv: 37535250-4) 
7. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ (cpv: 37535210-2) 

8. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΗΓΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ (cpv: 37535210-2) 
 

IV. Αλάιεςε 
 

18. ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΓΤΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΓΤΟ ΝΖΠΗΧΝ ΤΦΟΤ 2,00Μ (cpv: 37535210- 
2) 
19. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΗΠΠΟΚΑΜΠΟ (ΑΠΟ HPL) (cpv: 37535250-4) 
20. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΑΛΑΗΝΑ (ΑΠΟ HPL) (cpv: 37535250-4) 

21. ΤΝΘΔΣΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ, 
ΚΑΗ ΥΟΗΝΗ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΑΚΗ [HPL] (cpv: 37535200-9) 

 

V. Πάλσ Υεξζόλεζνο 
 

28. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ (cpv: 37535210-2) 
38. ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ (cpv: 37535200-9) 
39. ΜΤΛΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ (cpv: 37535230-8) 

40. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΚΤΛΟ (cpv: 37535250-4) 
41. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔΔΧΝ (cpv: 37535250-4) 

 

VI. Κξάζη 
 

22. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ (cpv: 37535250-4) 
23. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ (ΠΑΗΓΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (2 ΣΔΜ.) (cpv: 37535210-2) 

24. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΛΑ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΤΦΟΤ 1,90Μ 
(cpv: 37535240-1) 
31. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ (ΝΖΠΗΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (2 ΣΔΜ.) (cpv: 37535210-2) 

32. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (ΚΑΘΗΜΑ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ ΑΠΟ ΖPL) (cpv: 37535250-4) 
 

VII. Γάιππε 
 

25. ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΗΓΗΧΝ (cpv: 37535200-9) 
26. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ (cpv: 37535250-4) 
27. ΓΗΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ΑΠΟ HPL) (3 ΣΔΜ.) (cpv: 37535200-9) 

28. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ (cpv: 37535210-2) 
29. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΝΖΠΗΧΝ (cpv: 37535210-2) 

 
 

VIII. ηαιίδα 
 

26. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ (cpv: 37535250-4) 
23. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΠΑΗΓΧΝ ΓΗΑ ΚΟΤΝΗΔ (2 ΣΔΜ.) (cpv: 37535210-2) 
30. ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ (cpv: 37535240-1) 

 
 

ΗX. Αβδνύ 
 

33. KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ (ΝΖΠΗΧΝ) (cpv: 37535210-2) 
34. KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ (ΠΑΗΓΗΧΝ) (cpv: 37535210-2) 
35. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (cpv: 37535240-1) 
36. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (2 ΘΔΔΧΝ) (cpv: 37535250-4) 
37. ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ "ΣΡΑΚΣΔΡ" (cpv: 37535200-9) 

 

X. Βξαρόθεπνο 

23. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ  ΚΟΤΝΗΑ (ΠΑΗΓΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (4 ΣΔΜ.) (cpv: 37535210-2) 
31. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ (ΝΖΠΗΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ (2 ΣΔΜ.) (cpv: 37535210-2) 
39. ΜΤΛΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ (cpv: 37535230-8) 
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41. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔΔΧΝ (cpv: 37535250-4) 

42. ΟΡΓΑΝΟ AEROSKATE (cpv: 37535200-9) 
43. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (cpv: 37535200-9) 
46. METAΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ ΔΛΑΣΖΡΗΑ (cpv: 37535250-4) 

 

XI. Δπηζθνπή (Πάξθν Παλαγησηάθε) 
 

28. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ (cpv: 37535210-2) 
29. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΝΖΠΗΧΝ (cpv: 37535210-2) 

41. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔΔΧΝ (cpv: 37535250-4) 

44. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΧΝ ΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΔΛΔΦΔΡΗΚ 
(cpv: 37535200-9) 
45. ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΧΝ ΚΤΜΑΣΟΔΗΓΖ (cpv: 37535240-1) 
46. METAΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ ΔΛΑΣΖΡΗΑ (cpv: 37535250-4) 

 

XΗΗ. ηακληνί 
 

3. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ «ΦΧΛΗΑ» (cpv: 37535210-2) 
4. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ (cpv: 37535250-4) 

 
 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ "Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθώλ ραξώλ". Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ απηνύ ζα εθηειεί 

ηελ εξγαζία ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ ζηελ πεξηνρή ησλ νξγάλσλ ζε βάζνο αλάινγν κε ην 

πάρνο ηνπ δαπέδνπ επίζηξσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ελεκεξώλεη ηνλ πξνκεζεπηή ησλ 

νξγάλσλ (ηεο παξνύζαο κειέηεο) λα πξνβεί ζηε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, 

κε ηηο επηπιένλ εθζθαθέο πνπ ζα απαηηνύληαη γηα ην ζθπξόδεκα ησλ ζεκειίσλ ησλ 

νξγάλσλ θαη ηελ πάθησζε απηώλ. ε όιεο ηηο παηδηθέο ραξέο (πιελ ηξηώλ) πξόθεηηαη λα 

ηνπνζεηεζεί βόηζαιν πνηακίζην πάρνπο 20εθ.- 40εθ. πάλσ ζε ζηξώζε από ζξαπζηό πιηθό 

ιαηνκείνπ πάρνπο 10εθ. ηα νπνία ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε 

πθηζηάκελσλ παηδηθώλ ραξώλ". Μόλν ζηελ παηδηθέο ραξέο ηεο Αλάιεςεο, ησλ ηακληώλ 

θαη ζε ηκήκα ηεο παηδηθήο ραξάο ηνπ Αβδνύ ην ηειηθό δάπεδν ζα είλαη αλαθπθισκέλν 

ειαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο ζε πάρνο θαηάιιειν γηα ύςνο πηώζεο ησλ νξγάλσλ 1,30κ., ζε 

βάζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πάρνπο 12εθ., ην νπνίν επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε 

ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθώλ ραξώλ" θαη ζα ηνπνζεηεζεί από ηνλ αλάδνρν 

(ηνπ έξγνπ) κεηά από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ ησλ νξγάλσλ ησλ παηδηθώλ ραξώλ (γηα 

λα πξνζηαηεπηνύλ ηα όξγαλα από ην ζθπξόδεκα). Σα όξγαλα ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεσο πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 301.803,60€ κε ην ΦΠΑ 

(24%) θαη ε πίζησζε πξνέξρεηαη απφ έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

 

 
 

 
Γούπνερ, 

11/12/2020 Η 

ζςνηάξαζα 

Ελέγσθηκε 

Γούπνερ, 11/12/2020 

Ο Αναπληπωηήρ 
Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ 

Θεωπήθηκε 

Γούπνερ, 11/12/2020  

Η Πποϊζηαμένη 

Δ/νζηρ 

 
Χαπκιολάκη Εςθςμία 

ΠΕ4 Απσιηεκηόνων 
Μησανικών 

Δημοζθένηρ 

πςπλιδάκηρ ΠΕ3 

Πολιηικών Μησανικών 

 
Μαπία Πιηαπίδη 

ΠΕ3 Πολιηικών 
Μησανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
TMHMA ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟ: Χερζονήζοσ 

ΣΙΣΛΟ: Προμήθεια οργάνων 

παιδικών ταρών Δ.Υερζονήζοσ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 09-ΣΡΟΠ./2017 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 
Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 
Η παοξύρα ρσγγοατή σπξυοεώρεχμ ατξοά ρςημ ποξμήθεια ξογάμχμ 

παιδικώμ υαοώμ, ςη μεςατξοά και ςξπξθέςηρή ςξσπ ρε 12 στιρςάμεμεπ παιδικέπ 

υαοέπ ςξσ Δήμξσ Φεορξμήρξσ, ρςιπ θέρειπ πξσ ποξρδιξοίζξμςαι ρςα ρυέδια ςηπ 

μελέςηπ, έμα για κάθε παιδική υαοά. 

Οι πεοιγοατέπ, ξι ποξδιαγοατέπ και ςα εμδεικςικά ρυέδια ςχμ 

παοαπάμχ ειδώμ αματέοξμςαι παοακάςχ ρςξ κετάλαιξ ςχμ Σευμικώμ 

Ποξδιαγοατώμ. 

Η μεςατξοά και ςξπξθέςηρη ςχμ ξογάμχμ ρςιπ θέρειπ πξσ 

ποξρδιξοίζξμςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ, έμα για κάθε παιδική υαοά, 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ ποξϋπξλξγιρμό ςηπ μελέςηπ. Για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ 

ξογάμχμ θα καςαρκεσαρςξύμ από ςξμ αμάδξυξ ςηπ ποξμήθειαπ ςα θεμέλια από 

ρκσοόδεμα ρςιπ καςάλληλεπ ρςάθμεπ ρε ρυέρη με ςημ ςελική επιτάμεια ςχμ 

δαπέδχμ. Παοάλληλα με ςημ ποξμήθεια ασςή ποόκειςαι μα βοίρκξμςαι ρε 

ενέλινη ξι εογαρίεπ βελςίχρηπ όλχμ ςχμ στιρςάμεμχμ παιδικώμ υαοώμ 

(ατξοξύμ ρςημ σπ' αοιθμ. 19-ΣΡΟΠ./2017 μελέςη ςξσ έογξσ " Βελςίχρη 

στιρςάμεμχμ παιδικώμ υαοώμ "). Η εκςέλερη ςηπ ποξμήθειαπ θα 

ποαγμαςξπξιείςαι ρε ρσμεμμόηρη με ςξμ αμάδξυξ ςξσ έογξσ ξ ξπξίξπ θα 

ειδξπξιεί ςξσπ αμάδξυξσπ ςηπ ποξμήθειαπ έπειςα από ςιπ γεμικέπ εκρκατέπ ρςξ 

υώοξ πξσ θα ςξπξθεςξύμςαι ςα όογαμα κάθε παιδικήπ υαοάπ ρε βάθξπ αμάλξγξ 

με ςξ πάυξπ ςξσ σλικξύ επίρςοχρηπ. Ο αμάδξυξπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ ξογάμχμ 

θα καςαρκεσάζει ςα θεμέλια και θα ςξπξθεςεί ςα όογαμα και ρςη ρσμέυεια ξ 

αμάδξυξπ ςξσ έογξσ θα ςξπξθεςεί ςα σλικά επίρςοχρηπ. 

 
Σξ υοξμικό διάρςημα σλξπξίηρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ζα αλέξρεηαη ζε 6 κήλεο από 

ςημ ημεοξμημία πξσ η δ/μρη ςευμικώμ σπηοερίώμ ςξσ Δήμξσ θα εμημεοώμει 

εγγοάτχπ ςξμ Αμάδξυξ μα ποξυχοήρει ρςημ ςξπξθέςηρη ςχμ ξογάμχμ. 

 

Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη ςτον Κ.Α. 70.7135.0001του 

τρέχοντοσ προώπολογιςμού του Δήμου, με το ποςόν των 301.803,60 € και 

χρηματοδοτείται από έςοδα. 
 

Η επιςοξπή παοακξλξύθηρηπ και παοαλαβήπ θα εμημεοώμεςαι 

εγκαίοχπ από ςξμ ποξμηθεσςή για ςημ ημεοξμημία και ώοα πξσ ποόκειςαι μα 

παοαδώρει ςα σλικά μα μπξοεί μα παοαρςεί ποιμ και μεςά ςημ ςξπξθέςηρή 

ςξσπ. 
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Άξζξν 2ν 

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η ποξμήθεια διέπεςαι από ςιπ κάςχθι διαςάνειπ: 

 Σξσ Ν. 3463/2006 «Κύοχρη ςξσ Κώδικα Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ».

 Σξσ Ν. 2690/1999 «Κύοχρη Κώδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ».

 Σξσ N. 3861/2010 «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική 

αμάοςηρη μόμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικώμ, διξικηςικώμ και 

ασςξδιξικηςικώμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ «Ποόγοαμμα Διαύγεια» και 

άλλεπ διαςάνειπ».

 Σξσ Ν. 3548/2007 «Καςαυώοηρη δημξριεύρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ 

Δημξρίξσ ρςξ μξμαουιακό και ςξπικό Σύπξ και άλλεπ διαςάνειπ».

 Σξσ N. 4013/2011 «ύρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 

σμβάρεχμ και Κεμςοικξύ Ηλεκςοξμικξύ Μηςοώξσ Δημξρίχμ 

σμβάρεχμ».

 Σξσ Ν. 4155/2013 «Δθμικό ύρςημα Ηλεκςοξμικώμ Δημξρίχμ 

σμβάρεχμ και άλλεπ Διαςάνειπ», όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ 

Τπξπαοάγοατξ Σ 20, ςξσ Ποώςξσ Άοθοξσ ςξσ Ν. 4254/2014 (ΥΔΚ 

85/Α΄/7-4-2014) και ιρυύει.

 Σηπ αοιθμ.ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπξσογικήπ Απόταρηπ

«Ρσθμίρειπ για ςξ Ηλεκςοξμικό Δημόριξ Έγγοατξ». 

 Σξσ Ν. 4270/2014 «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςεία 

(εμρχμάςχρη ςηπ Οδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) - δημόριξ λξγιρςικό και άλλεπ 

διαςάνειπ».

 Σξσ Π.Δ 80/2016 «Αμάληφη σπξυοεώρεχμ από ςξσπ Διαςάκςεπ».

 Σξσ Ν. 4412/2016 «Δημόριεπ σμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειώμ και 

Τπηοεριώμ (ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)».

 

Άξζξν 3ν 

πκβαηηθά ηεύρε ηεο πξνκήζεηαο 
 

Σα ςεύυη ςξσ διαγχμιρμξύ ή έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ - καςά ρειοά ιρυύξπ - είμαι 

ςα ακόλξσθα: 

 Η Διακήοσνη ςξσ διαγχμιρμξύ

 Η σγγοατή σπξυοεώρεχμ ςηπ μελέςηπ

 Η Σευμική Πεοιγοατή - Σευμικέπ Ποξδιαγοατέπ ςηπ μελέςηπ

 Ο Ποξϋπξλξγιρμόπ ςηπ μελέςηπ

 Έμςσπξ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ.
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Σα ρςξιυεία ςηπ ρύμβαρηπ, ςα ξπξία ποξραοςώμςαι ρ' ασςήμ, με ρειοά ιρυύξπ 

είμαι: 

 Η ύμβαρη 

 Η Διακήοσνη 

 Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ αμαδόυξσ Σευμική Ποξρτξοά ςξσ 

Αμαδόυξσ καθώπ και ςα πλήοη ςευμικά και πεοιγοατικά ρςξιυεία, πξσ 

θα δξθξύμ με ςημ ποξρτξοά.

 σγγοατή Τπξυοεώρεχμ

 Σευμική Πεοιγοατή - Σευμικέπ Ποξδιαγοατέπ ςηπ μελέςηπ

 Ποξϋπξλξγιρμόπ ςηπ μελέςηπ

 
Άξζξν 4ν 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
 

Η προμόθεια θα διενεργηθεύ μετϊ από ανοικτό δημόςιο ηλεκτρονικό 

διαγωνιςμό. Το κριτόριο για την κατακύρωςη τησ προμόθειασ εύναι η 

πλϋον ςυμφϋρουςα, από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ, αποκλειςτικϊ 

βϊςει τησ χαμηλότερησ τιμόσ για το ςύνολο των ειδών ωσ μια ενιαύα 

ομϊδα, αφού ελεγχθεύ και εύναι ςύμφωνη με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

που ϋχουν εγκριθεύ. 

 

Άξζξν 5ν 

Δγγπήζεηο 

Κατϊ τα αναφερόμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016, 

οι προςφϋροντεσ οφεύλουν μαζύ με την προςφορϊ, να καταθϋςουν 

εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) επύ του 

προώπολογιςμού τησ προμόθειασ (χωρύσ το ΦΠΑ) ςτo ςύνολο του 
προώπολογιςμού ό ςτο εύδοσ για το οπούο ςυμμετϋχουν. 
Ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ ποξρκξμίζεςαι εγγύηρη καλήπ 

εκςέλερηπ, η ξπξία ξοίζεςαι ρε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ςηπ ανίαπ ςηπ 

ρύμβαρηπ, εκςόπ Υ.Π.Α. 

Δεμ απαιςείςαι εγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ για ρσμβάρειπ ανίαπ καςώςεοηπ ή ίρηπ ςξσ 

πξρξύ ςχμ 20.000,00€ πλέξμ ςξσ ΥΠΑ. 

 
Άξζξν 6ν 

Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 

Ο αμάδξυξπ κηούρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ από ςημ αμάθερη πξσ έγιμε ρςξ 

όμξμά ςξσ και από κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει από ασςήμ, με απόταρη ςξσ 

αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ύρςεοα από γμχμξδόςηρη ςξσ αομξδίξσ 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



71 

 

ξογάμξσ: 

α) ετόρξμ δεμ ποξρήλθε για ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ εμςόπ ςξσ υοόμξσ 

πξσ ξοίρςηκε ρςημ ποόρκληρη από ςημ αμαθέςξσρα αουή, 

β) ετόρξμ δε τόοςχρε, παοέδχρε ή αμςικαςέρςηρε ςα ρσμβαςικά σλικά ή δεμ 

επιρκεύαρε ή ρσμςήοηρε ασςά μέρα ρςξ ρσμβαςικό υοόμξ ή ρςξ υοόμξ 

παοάςαρηπ πξσ ςξσ δόθηκε, καςά ςα ποξβλεπόμεμα ρςξ άοθοξ 206 ςξσ Ν. 

4412/2016. 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ δεμ κηούρρεςαι έκπςχςξπ από ςημ καςακύοχρη ή 

αμάθερη ή ςημ ρύμβαρη όςαμ: 

α) Η ρύμβαρη δεμ σπξγοάτηκε ή ςξ σλικό δεμ τξοςώθηκε ή παοαδόθηκε ή 

αμςικαςαρςάθηκε με εσθύμη ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρύμβαρη. 

β) σμςοέυξσμ λόγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

ςξμ ξικξμξμικό τξοέα πξσ κηούρρεςαι έκπςχςξπ από ςημ καςακύοχρη, 

αμάθερη ή ρύμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απόταρη ςξσ απξταιμόμεμξσ ξογάμξσ, 

ύρςεοα από γμχμξδόςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί 

ςξμ εμδιατεοόμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά, ξι παοακάςχ 

θπξώζεηο: 

α) Ολική καςάπςχρη ςηπ εγγύηρηπ ρσμμεςξυήπ ή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ 

ρύμβαρηπ, καςά πεοίπςχρη. 

Δπιπλέξμ μπξοεί μα επιβληθεί ποξρχοιμόπ απξκλειρμόπ ςξσ αμαδόυξσ από ςξ 

ρύμξλξ ςχμ ρσμβάρεχμ ποξμηθειώμ ή σπηοεριώμ ςχμ τξοέχμ πξσ εμπίπςξσμ 

ρςξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσ παοόμςξπ μόμξσ καςά ςα ειδικόςεοα ποξβλεπόμεμα 

ρςξ άοθοξ 74 ςξσ μ.4412/2016. 
 

Άξζξν 7ν 

Παξάδνζε / Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο 

 
Μεςά ςημ παοάδξρη ςξσ σλικξύ, ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξύςαι μα σπξβάλει ςξ 

ποχςόκξλλξ παοαλαβήπ ρςημ Τπηοερία, ρςξ ξπξίξ μα αματέοεςαι η 

ημεοξμημία ποξρκόμιρηπ, ςξ σλικό, η πξρόςηςα και αοιθμόπ ςηπ ρύμβαρηπ ρε 

εκςέλερη ςηπ ξπξίαπ ποξρκξμίρςηκε. 

ε πεοίπςχρη εκποόθερμηπ παοάδξρηπ ςξσ σλικξύ εταομόζξμςαι ξι διαςάνειπ 

ςξσ αο. 207 ςξσ μ. 4412/2016 πεοί επιβξλήπ κσοώρεχμ. 

ε πεοίπςχρη λήνηπ ςξσ ρσμβαςικξύ υοόμξσ παοάδξρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί 

εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ, ή εάμ λήνει ξ παοαςαθείπ υοόμξπ, υχοίπ μα 

παοαδξθεί ςξ σλικό, ξ ποξμηθεσςήπ κηούρρεςαι έκπςχςξπ. 

Καςά ςη διαδικαρία παοαλαβήπ ςχμ σλικώμ διεμεογείςαι πξιξςικόπ και 

πξρξςικόπ έλεγυξπ. Ο πξιξςικόπ έλεγυξπ μπξοεί μα πεοιλαμβάμει: (α) 

μακοξρκξπική ενέςαρη, ή (β) υημική ή μηυαμική ενέςαρη. 

Η παοαλαβή ςχμ σλικώμ γίμεςαι από ςημ αομόδια επιςοξπή παοαλαβήπ 

σλικώμ, η ξπξία ξοίζεςαι ρύμτχμα με ςημ παο. 11β ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ 

μ.4412/2016. Η επιςοξπή παοακξλξύθηρηπ και παοαλαβήπ σπξυοεξύςαι για 

ςημ έκδξρη ςχμ ρυεςικώμ ποχςξκόλλχμ παοαλαβήπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ 

πξιξςικξύ και πξρξςικξύ ελέγυξσ ή αμέρχπ μεςά ςα απξςελέρμαςα ςχμ υημικώμ 

ελέγυχμ πξσ ςσυόμ μα ζηςηθξύμ. Σα ποχςόκξλλα κξιμξπξιξύμςαι σπξυοεχςικά 

και ρςξμ ποξμηθεσςή. 
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Μεςά ςξ πέοαπ ςχμ ελέγυχμ η επιςοξπή παοαλαβήπ θα ρσμςάνει ξοιρςικό 

ποχςόκξλλξ παοαλαβήπ (ή απόοοιφηπ) ςξσ σλικξύ. ε πεοίπςχρη απόοοιφηπ 

ςξσ σλικξύ από ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ, εταομόζξμςαι ςα ποξβλεπόμεμα ρςξ 

αο. 208 ςξσ μ. 4412/2016. 

Δάμ η παοαλαβή ςχμ σλικώμ και η ρύμςανη ςξσ ρυεςικξύ ποχςξκόλλξσ δεμ 

ποαγμαςξπξιηθεί από ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ μέρα ρςξμ ξοιζόμεμξ από ςη 

ρύμβαρη υοόμξ, ςόςε θεχοείςαι όςι η παοαλαβή ρσμςελέρςηκε ασςξδίκαια, με 

κάθε επιτύλανη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ Δήμξσ. Δκδίδεςαι ποξπ ςξύςξ ρυεςική 

απόταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, με βάρη μόμξ ςξ θεχοημέμξ 

από ςημ σπηοερία πξσ παοαλαμβάμει ςα σλικά απξδεικςικό ποξρκόμιρηπ 

ςξύςχμ, ρύμτχμα δε με ςημ απόταρη ασςή η απξθήκη ςξσ τξοέα εκδίδει δελςίξ 

ειραγχγήπ ςξσ σλικξύ και εγγοατήπ ςξσ ρςα βιβλία ςηπ, ποξκειμέμξσ μα 

ποαγμαςξπξιηθεί η πληοχμή ςξσ ποξμηθεσςή. 

Αμενάοςηςα από ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και πληοχμή 

ςξσ ποξμηθεσςή, ποαγμαςξπξιξύμςαι ξι ποξβλεπόμεμξι από ςη ρύμβαρη 

έλεγυξι από επιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι με απόταρη ςξσ αομξδίξσ 

απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ ποόεδοξπ 

και ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ 

ποξβλεπόμεμξ από ςη ρύμβαρη υοόμξ. Η παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ 

ποξβαίμει ρε όλεπ ςιπ διαδικαρίεπ παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι από ςη 

ρύμβαρη και ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςόκξλλα. 

Οπξιαδήπξςε εμέογεια πξσ έγιμε από ςημ αουική επιςοξπή παοαλαβήπ, δεμ 

λαμβάμεςαι σπόφη. 
 

Άξζξν 8ν 

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ - Αληηθαηάζηαζε 

Σε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρησ ό μϋρουσ τησ 

ςυμβατικόσ ποςότητασ των υλικών, με απόφαςη του 

αποφαινομϋνου οργϊνου ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου 
οργϊνου, μπορεύ να εγκρύνεται αντικατϊςταςό τησ με ϊλλη, που να 

εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό 

προθεςμύα που ορύζεται από την απόφαςη αυτό. 
Αμ η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξύ υοόμξσ, η 

ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι 

μεγαλύςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξύ ρσμβαςικξύ υοόμξσ, ξ δε ποξμηθεσςήπ 

θεχοείςαι χπ εκποόθερμξπ και σπόκειςαι ρε κσοώρειπ λόγχ εκποόθερμηπ 

παοάδξρηπ. 

Αμ ξ ποξμηθεσςήπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςα σλικά πξσ κοίθηκαμ χπ ακαςάλληλα 

μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και ετόρξμ έυει λήνει ξ ρσμβαςικόπ 

υοόμξπ, κηούρρεςαι έκπςχςξπ και σπόκειςαι ρςιπ ποξβλεπόμεμεπ κσοώρειπ. 

 
 

Άξζξν 9ν 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ 

Δεκςέπ θα γίμξμςαι ποξρτξοέπ μόμξ για ςξ ρύμξλξ ςχμ ειδώμ ςηπ ποξμήθειαπ. 
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Άξζξν 10ν 

Πξνδηαγξαθέο 

 

Τα προσ προμόθεια εύδη θα εύναι αρύςτησ ποιότητοσ και ςύμφωνα με 

τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που επιβϊλει η ςχετικό νομοθεςύα και 

περιγρϊφονται ςτο κεφϊλαιο Τεχνικών Προδιαγραφών τησ μελϋτησ 

που ςυνϋταξε το Τμόμα Τεχνικών Υπηρεςιών του Δόμου 

Χερςονόςου. 

 
Άξζξν 11ν 

Σξόπνο πιεξσκήο 

 

Οι διαγχμιζόμεμξι ποέπει μα έυξσμ σπόφη ςξσπ όςι ξ αμάδξυξπ βαούμεςαι με 

όλεπ ςιπ μόμιμεπ κοαςήρειπ βάρει ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ, καθώπ και με ςξ 

κόρςξπ δημξρίεσρηπ ςηπ διακήοσνηπ ρςξμ ςύπξ εάμ απαιςηθεί. 

Σα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξύμςαι για ςημ πληοχμή ςξσ αμαδόυξσ είμαι κας' 

ελάυιρςξμ ςα ενήπ: 

α) Ποχςόκξλλξ ξοιρςικήπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ή ρε πεοίπςχρη 

ασςξδίκαιηπ παοαλαβήπ ςα ποξβλεπόμεμα ρςξ άοθοξ 208. 

β) Σιμξλόγιξ ςξσ ποξμηθεσςή πξσ μα αματέοει ςημ έμδεινη «Δνξτλήθηκε». 

γ) Δνξτληςική απόδεινη ςξσ ποξμηθεσςή, εάμ ςξ ςιμξλόγιξ δεμ τέοει ςημ 

έμδεινη «Δνξτλήθηκε». 

δ) Πιρςξπξιηςικά Υξοξλξγικήπ και Αρταλιρςικήπ Δμημεοόςηςαπ. 

Πέοαμ ςχμ αμχςέοχ δικαιξλξγηςικώμ ξι αομόδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξύμ 

ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή, μπξοξύμ μα ζηςήρξσμ και ξπξιξδήπξςε άλλξ 

δικαιξλξγηςικό, ετόρξμ ποξβλέπεςαι ρςημ κείμεμη μξμξθερία (βλ. άοθοξ 200 

ςξσ μ.4412/2016) ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ. 

Σξμ αμάδξυξ – ποξμηθεσςή βαούμξσμ όλεπ ξι μόμιμεπ κοαςήρειπ (σπέο 

Δημξρίξσ, Δ.Α.Α.ΔΗ.Τ, ΑΔΠΠ, κ.λπ..) για ςξσπ Ο.Σ.Α. α΄ βαθμξύ, ειρτξοέπ 

κλπ.,. ε πεοίπςχρη άομηρήπ ςξσ παοακοαςξύμςαι από ςημ ποώςη πληοχμή. 

 
 

 
Γούπνερ, 

11/12/2020 Η 

ζςνηάξαζα 

Ελέγσθηκε 

Γούπνερ, 11/12/2020 

Ο Αναπληπωηήρ 
Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ 

Θεωπήθηκε 

Γούπνερ, 11/12/2020  

Η Πποϊζηαμένη 

Δ/νζηρ 

 
Χαπκιολάκη Εςθςμία 

ΠΕ4 Απσιηεκηόνων 
Μησανικών 

Δημοζθένηρ 

πςπλιδάκηρ ΠΕ3 

Πολιηικών Μησανικών 

 
Μαπία Πιηαπίδη 

ΠΕ3 Πολιηικών 
Μησανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ: Χερζονήζοσ 

ΣΙΣΛΟ: Προμήθεια οργάνων παιδικών ταρών 

Δ.Χερζονήζοσ 

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο 
 Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 

Με ηην μελέηη αςηή πποβλέπεηαι η ππομήθεια " Προμήθεια οργάνων παιδικών ταρών 

Δ.Χερζονήζοσ ", για ηην κάλςτη αναγκών ηος Δήμος Υερζονήζοσ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο 

 Ιζσύοςζερ 
διαηάξειρ Η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα 
γίνει ζύμθυνα με: 

 
I. Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016. 

II.  Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 
του Ν. 3536/2007 

III. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 
του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 
 ΑΡΘΡΟ 3ο 

 Αναλσηικές Σετνικές Προδιαγραθές 

 

Όια ηα πξντόληα ζα ζπλνδεύνληαη, επί ποινή αποκλειζμού, από αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα θαη 

επηπιένλ ζα πξέπεη: 

α) ν πξνκεζεπηήο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Πηζηνπνίεζε 

θαηαζθεπαζηή ISO 9001 θαη ISO 14001 (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). 

β) όια ηα όξγαλα λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα αηνκηθό ή νκαδηθό παηρλίδη. 

 
γ) ηα όξγαλα, νη θαηαζθεπέο θαη ηα πιηθά ηνπο λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηε ζεηξά πξνηύπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 θαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ - πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο 

κε ην αληίζηνηρν πξόηππν από δηαπηζηεπκέλν θνξέα (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκόξθσζε πξνο άιια πξόηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ 

αλαθεξόκελσλ ζηελ παξνύζα, ππό ηνλ όξν όηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακα πξνο ηα 

αλαθεξόκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη από αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκόδησλ αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ειέγρνπ. Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνηύπσλ ή πξνδηαγξαθώλ αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη από 

αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθώλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαη πξηλ ηελ απνδνρή ηεο 

πξνζθνξάο ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο από αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

Δπίζεο εμνπιηζκόο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλώο, κόληκα θαη ζε ζέζε νξαηή από ην επίπεδν 
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ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθόινπζα: 

α) Όλνκα θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ή ηνπ 

εηζαγσγέα ή ηνπ δηαλνκέα. 
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β) ηνηρεία αλαγλώξηζεο εμνπιηζκνύ (π.ρ. θσδηθόο αξηζκόο) θαη έηνο θαηαζθεπήο. 

 
γ) Σνλ αξηζκό θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδόκελνπ επξσπατθνύ πξνηύπνπ ή ηνπ ηζνδύλακνύ 

ηνπ. 

δ) Διάρηζηε θαη κέγηζηε ειηθία ησλ παηδηώλ. 

ε) Μέγηζηνο αξηζκόο ρξεζηώλ. 

 
Γηα θάζε εμνπιηζκό λα παξαδίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή ζην δήκν εγσειπίδιο 

οδηγιών πεπιοδικήρ ζςνηήπηζηρ ηος εξοπλιζμού, ζηηο νπνίεο ζα πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα: 

• ηοςρ απαιηούμενοςρ οπηικούρ και λειηοςπγικούρ ελέγσοςρ ηος εξοπλιζμού και ηων 

επιμέποςρ εξαπηημάηων ηος, 

• ηνπο απαηηνύκελνπο ειέγρνπο ησλ ζεκειηώζεσλ θαη ησλ δαπέδσλ ζηήξημεο ηνπ 

 
• ηε ζπρλόηεηα δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ 

 
Γηα ηνλ θαζνξηζκό από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε ε θύζε, ε ρξήζε θαη νη ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ, θαηά πεξίπησζε, εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό. 

Ο εξοπλιζμόρ θα ππέπει να διαθέηει ηιρ παπακάηω εγγςήζειρ καλήρ λειηοςπγίαρ: 

 
10 εηώλ έλαληη αζηνρίαο πιηθνύ ή θαηαζθεπαζηηθνύ ειαηηώκαηνο ζε όια ηα γαιβαληζκέλα άιια 

θαη κε επηθαιπκκέλα κεηαιιηθά κέξε, ζηεξεά πιαζηηθά θαη HPL πάλει θαη επεμεξγαζκέλε μπιεία. 

5 ρξόληα έλαληη αζηνρίαο πιηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ ειαηηώκαηνο ζηα ειαηήξηα, ηα επηθαιπκκέλα 

κεηαιιηθά κέξε, ηα κνξθνπνηεκέλα πιαζηηθά κέξε θαη θαηαζθεπέο δηρηύσλ. 

2 ρξόληα ζρέζε κε ιεηηνπξγηθά ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζε πιηθό ή ζε θαηαζθεπαζηηθά 

ειαηηώκαηα ζε θηλεηά πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά κέξε εθόζνλ ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο/ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη (επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ) δείγμαηα ηων ζηηούμενων, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πιηθώλ ησλ 

πξνκεζεπόκελσλ εηδώλ, 2 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ. 

Σα δείγμαηα θα είναι ηα παπακάηω: 

 
1. Γείγκα επηθάλεηαο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο, ειάρηζηνπ πάρνπο 19 mm, κε 

δύν εμσηεξηθέο ζηξώζεηο θαη εζσηεξηθή ειάρηζηε ζηξώζε 15 κκ από 100% αλαθπθισκέλν θαη 

αλαθπθιώζηκν πιηθό. 

2. Σξηγσληθόο δίζθνο δηακέηξνπ Ø450 mm κε ραιύβδηλν πιαίζην επηθαιπκκέλν κε ρπηό 

ειαζηνκεξέο πιηθό πνιπνπξεζάλεο 

3. θαηξηθόο ζύλδεζκν κε ππξήλα από πξνθίι αινπκηλίνπ επηθαιπκκέλν κε ζεξκνπιαζηηθό 
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ειαζηνκεξέο πιηθό. 

Ζ ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα απνξξίςεη όπνηα δείγκαηα δελ είλαη επαξθή γηα ηελ 

αληηπξνζώπεπζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ, είηε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ 

Τπεξεζία είλαη ν κόλνο αξκόδηνο γηα ηελ απνδνρή ησλ δεηγκάησλ. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ 

θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ βαξύλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ 

θαηαβάιιεηαη. 

Αληίγξαθν δειηίνπ απνζηνιήο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δεηγκάησλ πξνο ην Γήκν Υεξζνλήζνπ θαζώο 

θαη ν αξηζκόο Πξσηνθόιινπ θαηάζεζεο απηώλ, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβιεζεί κε ηελ 

Σερληθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ην θαζέλα πξντφλ ηζρχνπλ νη θάησζη εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 
1. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΓΑΝΟΤ  

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 330 εθ. 

Μήθνο : 460 εθ. 

Ύςνο : 290 εθ. 

 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Πιάηνο : 675 εθ. Μήθνο : 

770 εθ. 

Ύςνο πηψζεο: 100 εθ 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 12 παηδηψλ) 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 
 

 2 παηάξηα 
 

 1 ζθέπαζηξν 

 

 1  ηζνπιήζξα 

 

 1 ζθάια αλάβαζεο 

 

 1 ξάκπα αλάβαζεο 

 

 1 μχιηλν ηνχλει 

 

 1 πξνζηαηεπηηθφ πάλει 
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε 6 μχιηλνπο νξζνζηάηεο δηακέηξνπ 120/140 mm απφ θπζηθφ θνξκφ ηξηκκέλν θνξκφ Robinia πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν 

θινηφο. Η Robinia δελ απαηηεί θακία πξφζζεηε ρεκηθή πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο απφ εμσηεξηθέο πεγέο (έληνκα, 

κχθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο), 

Παηάξηα: ηξηγσληθά παηάξηα ηα νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm πνπ ζα θέξνπλ ζην 

θάησ κέξνο ππνζηεξηθηηθφ ζθειεηφ απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ ράιπβα. 
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φςεηο 

θέπαζηξν  &  πξνζηαηεπηηθό  πάλει:  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ζαλίδεο  (κηζφο  θνξκφο  Robinia) 

πιάηνπο 80mm πεξίπνπ θαη πάρνπο 40 mm πεξίπνπ. 
 

Σζνπιήζξα: Δμ‟ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) 
 

θάια αλάβαζεο: Σα ζθαινπάηηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιηλεο ζαλίδεο ελψ νη θνππαζηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μπιεία 

θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 60/100 mm μπιείαο (θνξκφο Robinia) πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηφο. 

Ράκπα αλάβαζεο: θαηαζθεπαζκέλε απφ Πεχθε (ζαλίδα 140 x 27 ρηιηνζηά / 45 x 68 mm). 
 

Ξύιηλν ηνύλει: θαηαζθεπαζκέλν απφ Πεχθε (ζαλίδα 140 x 27 ρηιηνζηά / 45 x 68 mm) 
 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

 ENΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

θάηνςε 

 

 

 
 

2. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 180 εθ. 

Μήθνο : 370 εθ. 

Ύςνο : 300 εθ. 
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ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 400 εθ. Μήθνο : 

810 εθ. 

Ύςνο πηψζεο: 140 εθ 
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Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 12 παηδηψλ) 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 
 

 Ξχιηλν ζθειεηφ 

 Μεραληζκνχο αλάξηεζεο θαζηζκάησλ 

 Καζίζκαηα θνχληαο παίδσλ‟ 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Ξύιηλνο ζθειεηόο: Ο ζθειεηφο ηεο θνχληαο ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θάζεηα δνθάξηα, αλά δχν ζε ζρήκα Λ (ρηαζηή) θαη έλα νξηδφληην 

δνθάξη. Σφζν ηα θάζεηα φζν θαη ην νξηδφληην δνθάξη ζα είλαη δηακέηξνπ 120/140 mm  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  θπζηθφ  θνξκφ  πνπ  ζα  έρεη  αθαηξεζεί  

ν  θινηφο.  Δπηπιένλ  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπ ζθειεηνχ ζα ζπκπιεξψλνπλ δχν μχιηλεο αληεξίδεο γηα ην δέζηκν ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ, επίζεο απφ 

θπζηθφ θνξκφ πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηφο δηακέηξνπ 60/80 mm. 

Μεραληζκόο αλάξηεζεο θαζίζκαηνο: Αλνμείδσηα θνπδηλέηα 

 

Καζίζκαηα θνύληαο παίδσλ: θάζηζκα ηχπνπ ζαλίδα ρπηνχ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε αινπκηλίνπ. Οη αιπζίδεο ηνπ 

θαζίζκαηνο ζα είλαη γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ θαη ε ζχλδεζε ηνπ θαζίζκαηνο κε ηηο αιπζίδεο ζα γίλεηαη κέζσ αληηβαλδαιηθψλ αλνμείδσησλ δαθηπιίσλ κε 

εζσηεξηθή επέλδπζε PVC γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θζνξάο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απφ ηε ρξήζε κε ηελ  πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

ΞΤΛΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηφο. Η Robinia δελ απαηηεί θακία πξφζζεηε ρεκηθή 

πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο απφ εμσηεξηθέο πεγέο (έληνκα, κχθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο). 

 

 

 

 
 ENΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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θάηνςε φςεηο 
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3. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ «ΦΧΛΗΑ» (2ΣΔΜ.) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 180 εθ. 

Μήθνο : 370 εθ. 

Ύςνο : 300 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Πιάηνο : 720 εθ. Μήθνο : 

255 εθ. 

Ύςνο πηψζεο: 155 εθ 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 5 παηδηψλ) 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 
 

 Ξχιηλν ζθειεηφ 

 Μεραληζκφ αλάξηεζεο θαζίζκαηνο δηπινχ δεζίκαηνο 

 Κάζηζκα «θσιηά» 
 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Ξύιηλνο ζθειεηόο: Ο ζθειεηφο ηεο θνχληαο ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θάζεηα δνθάξηα, αλά δχν ζε ζρήκα Λ (ρηαζηή) θαη έλα νξηδφληην 

δνθάξη. Σφζν ηα θάζεηα φζν θαη ην νξηδφληην δνθάξη ζα είλαη δηακέηξνπ 120/140 mm  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  θπζηθφ  θνξκφ  πνπ  ζα  έρεη  αθαηξεζεί  

ν  θινηφο.  Δπηπιένλ  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπ ζθειεηνχ ζα ζπκπιεξψλνπλ δχν μχιηλεο αληεξίδεο γηα ην δέζηκν ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ, επίζεο απφ 

θπζηθφ θνξκφ πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηφο δηακέηξνπ 60/80 mm. 

Μεραληζκόο αλάξηεζεο θαζίζκαηνο δηπινύ δεζίκαηνο: Ο κεραληζκφο αλάξηεζεο ζα απνηειείηαη απφ δχν  (2)  

αλνμείδσηα  θνπδηλέηα.  Έθαζην  θνπδηλέην  ζα  θέξεη  επηπξφζζεηε  ππνζηήξημε  ζπγθξάηεζεο  απφ αλνμείδσηε αιπζίδα ε νπνία ζα εθαξκφδεη κε 

επίζεο αλνμείδσην κεραληζκφ ζπλαξκνγήο ζηελ νξηδφληηα δνθφ ηνπ ζθειεηνχ ηεο θνχληαο. 

Κάζηζκα   θσιηά:   ζα   είλαη   θαηαζθεπαζκέλν   απφ   έλα   εληαίν   θνκκάηη   πεξηζηξνθηθνχ   ρπηεπκέλνπ πνιπαηζπιέληνπ. Σν 

θάζηζκα   ζα είλαη ζηεξεσκέλν ζε έλα πιαίζην απφ αλνμείδσην αηζάιη. Οη αιπζίδεο ηνπ θαζίζκαηνο ζα είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη θαιπκκέλεο κε 

κεκβξάλε PVC. Η ζχλδεζε ηνπ θαζίζκαηνο κε ηηο αιπζίδεο  ζα  γίλεηαη  κέζσ  αληηβαλδαιηθψλ  αλνμείδσησλ  δαθηπιίσλ  κε  εζσηεξηθή  επέλδπζε  

PVC  γηα  ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θζνξάο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απφ ηε ρξήζε κε ηελ  πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

ΞΤΛΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηφο. Η Robinia δελ απαηηεί θακία πξφζζεηε ρεκηθή 
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πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο απφ εμσηεξηθέο πεγέο (έληνκα, κχθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο) 
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 ENΓΔΗΚΣΗΚA ΥΔΓΗA ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

θάηνςε φςεηο 

 
 

4. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ (2ΣΔΜ.) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 50 εθ. 

Μήθνο : 295 εθ. 

Ύςνο : 112 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Πιάηνο : 250 εθ. Μήθνο : 

500 εθ. 

Ύςνο πηψζεο: 117 εθ 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 2 παηδηψλ) 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 
 

 Γχν (2) θάζεηα δνθάξηα 

 Έλα (1) νξηδφληην δνθάξη ηαιάλησζεο 

 Γχν (2) ρεηξνιαβέο 

 Γχν (2) απνζβεζηήξεο 

 Έλα (1) κεραληζκφ ηαιάλησζεο 
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Κάζεηα δνθάξηα: έθαζην δηακέηξνπ 120/140 mm θαηαζθεπαζκέλα απφ θπζηθφ θνξκφ πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηφο. 
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Οξηδφληην  δνθάξη  ηαιάλησζεο:  δηακέηξνπ  120/140  mm  θαηαζθεπαζκέλν  απφ  θπζηθφ  θνξκφ  πνπ  ζα  έρεη αθαηξεζεί ν θινηφο. 

Υεηξνιαβέο: θαηαζθεπαζκέλεο απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ ράιπβα θαη βακκέλεο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Απνζβεζηήξεο: θαηαζθεπαζκέλνη απφ θανπηζνχθ 

Μεραληζκφο ηαιάλησζεο: εμ‟ νινθιήξνπ αλνμείδσηνο. 
 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

ΞΤΛΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηφο. Η Robinia δελ απαηηεί θακία πξφζζεηε ρεκηθή 

πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο απφ εμσηεξηθέο πεγέο (έληνκα, κχθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο), 

 ENΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

θάηνςε φςεηο 

 

5. ΞΤΛΗΝΟΗ ΓΟΚΟΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (1 ζεη 6 ηεκαρίσλ) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 60 εθ. 

Μήθνο : 230 εθ. 

Ύςνο : 40 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Πιάηνο : 365 εθ. Μήθνο : 

535 εθ. 

Ύςνο πηψζεο: <60 εθ 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 3 παηδηψλ - θαηάιιειν θαη γηα ΑΜΔΑ ) 
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θάηνςε φςεηο 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ 6 μχιηλα παηήκαηα  έθαζην δηακέηξνπ 330/350 mm θπζηθνχ θνξκνχ πνπ ζα έρεη αθαηξεζεί ν θινηφο. Σα 

έμη παηήκαηα ζα έρνπλ αλά δχν δηαθνξεηηθά χςε απφ ην έδαθνο πρ 2 ηεκ κε χςνο 20εθ πεξίπνπ , 2 ηεκ κε χςνο 30 εθ πεξίπνπ θιπ. 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΞΤΛΔΗΑ : Η μπιεία ζα είλαη θπζηθνί θνξκνί Robinia ηξηκκέλε πνπ ζα είρε αθαηξεζεί ν θινηφο. Η Robinia δελ απαηηεί θακία πξφζζεηε ρεκηθή 

πξνζηαζία θαη είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζε επηζέζεηο απφ εμσηεξηθέο πεγέο (έληνκα, κχθεηεο, θιηκαηηθέο κεηαβνιέο). 

 

 

 

 
 ENΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 
6. ΚΑΣΡΟ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΓΤΟ ΣΟΤΛΖΘΡΔ 

 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 195 εθ. 

Μήθνο : 345 εθ. 

Ύςνο (κέγηζην): 150 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 495 εθ. Μήθνο : 

540 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 100 εθ 

 

Θεκειίσζε: 10 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 cm 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 3 παηδηψλ - θαηάιιειν θαη γηα ΑΜΔΑ ) 
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 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ κία θεληξηθή πιαηθφξκα ζε χςνο 600 mm απφ ην δηακνξθσκέλν έδαθνο, δχν 

ηζνπιήζξεο νιίζζεζεο θαη ηξία ζθαινπάηηα αλφδνπ. 

Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο ζσιήλεο θαη 

δνθνχο ζηήξημεο, θπθιηθψλ δηαηνκψλ Ø38 x 2 mm, Ø42,4 x 3,2 mm θαη Ø48,3 x 3,5 mm. 

Οη επηθάλεηεο ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ ζθαινπαηηψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο ~ 

18 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο ζα εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε 

θζνξά. Σν πιηθφ ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο απηήο επηθάλεηαο ζα είλαη απφ νκνηνγελέο πιηθφ κε πνιχ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη απφ 

70%  ίλεο  μχινπ.  Η  ζπγθφιιεζή  ηνπ  ζα  πξαγκαηνπνηείηαη  κε  ζεξκνζθιεξαηλφκελε  θφιια,  ε  νπνία  ζα ζηεξενπνηείηαη  δηα  κέζσ  ηεο  

ζεξκφηεηαο.  Οη  επηθάλεηεο  ησλ  δηαθφξσλ  δαπέδσλ  ηεο  θαηαζθεπήο  ζα  είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο. 

Όιεο νη δηαθνζκεηηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο (πάλει) ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ησλ πιεπξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ ηεο 

ηζνπιήζξαο νιίζζεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ HDPE 

EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθφ πάρνο ησλ επηθαλεηψλ/ πάλει ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηειείηαη απφ δχν επηζηξψζεηο 

δηαθφξσλ ρξσκαηηζκψλ, πάρνπο 2 mm θαη καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. Δπηπιένλ, φιεο νη 

επηθάλεηεο (πάλει) ζα δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηψλ, ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαη ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε 

πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30°C έσο +60°C). Οη 

απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ζα είλαη ειάρηζηεο θαη ν θαζαξηζκφο  ζα  πξαγκαηνπνηείηαη  κε  επθνιία  ιφγσ  ηεο  εηδηθήο  πθήο  ησλ  επηθαλεηψλ.  Οη  

ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ζα ρξσκαηίδνληαη δηα κέζσ ησλ δχν εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο 

ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκφο ηνπο, ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ 

κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε. 

Όιεο νη επηθάλεηεο θαη πάλει ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Οη δχν ηζνπιήζξεο νιηζζήζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ν αχιαθαο ηεο δψλεο νιίζζεζεο 

ζα απνηειείηαη απφ αλνμείδσην ραιχβδηλν έιαζκα, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 2,0 mm. 

Σα δηάθνξα  ραιχβδηλα  ζηνηρεία  πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηελ  θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (θνριίεο  θαη ζχλδεζκνη) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε 

απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη  πξνεγεζεί  θαηεξγαζία  κε  ακκνβνιή.  Οη  δηαζηάζεηο,  θαζψο  

θαη  φιεο  νη  δηαηνκέο  ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί,  

ψζηε  λα  αληέρνπλ  ζηε  δηάβξσζε  θαη  ζηηο  αθξαίεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο,  κε  ηθαλφ  ζπληειεζηή αζθαιείαο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ 
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ΔΝ1176: 2008. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

 

θάηνςε φςεηο 

 

 
 

7. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ (2ΣΔΜ.) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 200 εθ. 

Μήθνο : 335 εθ. 

Ύςνο : 225 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 
 

Πιάηνο : 295 εθ.  . 

 

Μήθνο : 700 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 120 εθ. 

 

Θεκειίσζε: 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 900 ρηι. 

 

 
Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 2 παηδηψλ) 

 

 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
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Ο  δνκηθφο  ζθειεηφο  ηεο  θνχληαο  κε  θαζίζκαηα  λεπίσλ  ζα  απνηειείηαη  απφ  ηέζζεξεηο  ραιχβδηλεο  δνθνχο ζηήξημεο ππφ γσλία θαη κία νξηδφληηα δνθφ. 

Όιεο νη ραιχβδηλεο δνθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο απηήο ζα δηαζέηεη θπθιηθή δηαηνκή 

Ø101,6 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 2,9 mm. ηηο απνιήμεηο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ζηήξημεο ζα ζπγθνιινχληαη απηνγελψο δχν θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα ειάζκαηα, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 mm. Σα δχν απηά ειάζκαηα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Οη ηέζζεξεηο απηέο ραιχβδηλεο δνθνί ζηήξημεο, νη νπνίεο ζα δηακνξθψλνπλ θαη ην κεηαιιηθφ 

πιαίζην/ δνκηθφ ζθειεηφ ηεο δηζέζηαο θνχληαο ζα δηαζέηνπλ θπθιηθή δηαηνκή Ø76,1 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 3,2 mm. 

Σα (δχν) θαζίζκαηα λεπίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν έιαζκα απφ αλνμείδσην ράιπβα  θαη  επηθαιππηφκελν  απφ  

αληηνιηζζεηηθφ,  ζεξκνπιαζηηθφ  ειαζηνκεξέο  πιηθφ.  Η  αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα  ηνπ  ζεξκνπιαζηηθνχ  ειαζηνκεξνχο  πιηθνχ  ζα  πξνζθέξεη  

ζηνλ  εθάζηνηε  ρξήζηε/  παηδί,  έλα εχρξεζην θαη ειαζηηθφ θάζηζκα. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιπζίδεο κε βξαρείο αιπζηδσηνχο ζπλδέζκνπο (κηθξνχο θξίθνπο). Οη ζπγθεθξηκέλνη θξίθνη δηαηνκήο Ø6 mm, 

ζα αθήλνπλ ην ειάρηζην (επηηξεπηφ) δηάθελν. Δπηπιένλ, ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνη (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαη θαηαζθεπαζκέλνη είηε απφ ράιπβα ελ ζεξκψ 

γαιβαληζκέλν είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη  δηάθνξνη  απνζηάηεο  κεηαμχ  ησλ  (θεθιηκέλσλ)  δνθψλ  ζηήξημεο  θαη  ηεο  νξηδφληηαο  δνθνχ  ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ αινπκίλην. 

Οη   αλαξηήζεηο   ησλ   δχν   θαζηζκάησλ   λεπίσλ   ζην   ζπγθεθξηκέλν   ηχπν,   κεηαιιηθήο   θνχληαο   ζα   είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηφ 

πνιπακίδην θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Δπηπιένλ, νη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηξνπή πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ 

αιπζίδσλ. Σν εμάξηεκα ηνπ αλαξηήξα, ην νπνίν πξνζαξηεί θαη ζπγθξαηεί ηελ αιπζίδα ζηελ αλάξηεζε ηεο θνχληαο ζα ζηαζεξνπνηείηαη απφ έλα 

εηδηθφ εξγαιείν. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζα πξνζηαηεχεη ην εμάξηεκα απηφ ηνπ αλαξηήξα, ζηελ πεξίπησζε πηζαλήο βαλδαιηζηηθήο θαηαζηξνθήο. Όια 

ηα ραιχβδηλα εμαξηήκαηα ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζχλδεζκνη, αιπζίδεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ  εμνπιηζκνχ   ζα  είλαη  

θαηαζθεπαζκέλα  είηε  απφ  ελ  ζεξκψ  γαιβαληζκέλν  ράιπβα  ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη δηαζηάζεηο, θαζψο θαη φιεο νη δηαηνκέο ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα 

νπνία έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή αζθαιείαο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 
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 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 

 

 

 
 

 
 

φςεηο 

 

 
 

8. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΗΓΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ (2ΣΔΜ.) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 200 ρηι. 

Μήθνο : 335 ρηι. 

Ύςνο : 225 ρηι. 
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ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

 
Πιάηνο : 295 ρηι. 

Μήθνο : 700 ρηι. 

 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 120 ρηι. Θεκειίσζε: 4 

ζεκέιηα ζε βάζνο 900 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 2 παηδηψλ) 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Ο  δνκηθφο  ζθειεηφο  ηεο  θνχληαο  κε  θαζίζκαηα  παίδσλ  ζα  απνηειείηαη  απφ  ηέζζεξεηο  ραιχβδηλεο  δνθνχο ζηήξημεο ππφ γσλία θαη κία νξηδφληηα δνθφ. 

Όιεο νη ραιχβδηλεο δνθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Η νξηδφληηα δνθφο ηεο θνχληαο απηήο ζα δηαζέηεη θπθιηθή δηαηνκή 

Ø101,6 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 2,9 mm. ηηο απνιήμεηο ηεο νξηδφληηαο δνθνχ ζηήξημεο ζα ζπγθνιινχληαη απηνγελψο δχν θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα ειάζκαηα, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 5 mm θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 355 x 488 mm. Σα δχν απηά ειάζκαηα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Οη ηέζζεξεηο απηέο ραιχβδηλεο δνθνί ζηήξημεο, νη νπνίεο ζα δηακνξθψλνπλ θαη ην κεηαιιηθφ 

πιαίζην/ δνκηθφ ζθειεηφ ηεο δηζέζηαο θνχληαο ζα δηαζέηνπλ θπθιηθή δηαηνκή Ø76,1 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 3,2 mm. 

Σα  δχν  θαζίζκαηα  παίδσλ  ζα  απνηεινχληαη  απφ  θαηάιιεια  δηακνξθσκέλν  πιαίζην,  ην  νπνίν  ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

πνιππξνππιέλην θαη ζα είλαη επηθαιππηφκελν απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ. Η αληηνιηζζεηηθή   επηθάλεηα   ηνπ   ζεξκνπιαζηηθνχ   

ειαζηνκεξνχο   πιηθνχ,   θαζψο   θαη   ην   πιαίζην   απφ πνιππξνππιέλην ζα πξνζθέξεη ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε/ παηδί, έλα εχρξεζην θαη ειαζηηθφ 

θάζηζκα. Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζίζκαηνο ζα δηαζέηεη επηθάλεηα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα λεχξα κε ζθνπφ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

δνκηθήο αξηηφηεηάο ηνπ. Σν θάζηζκα απηφ ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ρξήζηεο/ παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιπζίδεο κε βξαρείο αιπζηδσηνχο ζπλδέζκνπο (κηθξνχο θξίθνπο). Οη ζπγθεθξηκέλνη θξίθνη δηαηνκήο Ø6 mm, 

ζα αθήλνπλ ην ειάρηζην (επηηξεπηφ) δηάθελν. Δπηπιένλ, ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνη (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαη θαηαζθεπαζκέλνη είηε απφ ράιπβα ελ ζεξκψ 

γαιβαληζκέλν είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη  δηάθνξνη  απνζηάηεο  κεηαμχ  ησλ  (θεθιηκέλσλ)  δνθψλ  ζηήξημεο  θαη  ηεο  νξηδφληηαο  δνθνχ  ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ αινπκίλην. 

Οη   αλαξηήζεηο   ησλ   δχν   θαζηζκάησλ   παίδσλ   ζην   ζπγθεθξηκέλν   ηχπν,   κεηαιιηθήο   θνχληαο   ζα   είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηφ 

πνιπακίδην θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Δπηπιένλ, νη αλαξηήζεηο ζα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα έδξαζεο κε δηπιά ξνπιεκάλ/ θνπδηλέηα θαη αλαξηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηξνπή πεξηζηξνθήο θαη αλαδίπισζεο ησλ 

αιπζίδσλ. Σν εμάξηεκα ηνπ αλαξηήξα, ην νπνίν πξνζαξηεί θαη ζπγθξαηεί ηελ αιπζίδα ζηελ αλάξηεζε ηεο θνχληαο ζα ζηαζεξνπνηείηαη απφ έλα 

εηδηθφ εξγαιείν. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζα πξνζηαηεχεη ην εμάξηεκα απηφ ηνπ αλαξηήξα, ζηελ πεξίπησζε πηζαλήο βαλδαιηζηηθήο θαηαζηξνθήο. Όια 

ηα ραιχβδηλα εμαξηήκαηα ησλ αλαξηήζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νξείραιθν. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζχλδεζκνη, αιπζίδεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ  εμνπιηζκνχ   ζα  είλαη  

θαηαζθεπαζκέλα  είηε  απφ  ελ  ζεξκψ  γαιβαληζκέλν  ράιπβα  ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
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Οη δηαζηάζεηο, θαζψο θαη φιεο νη δηαηνκέο ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ  ησλ θνξηίσλ γηα ηα 

νπνία 

έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή αζθαιείαο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

θάηνςε 

 
 

 

φςεηο 

 
9. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΔΑΡΧΝ (4) ΘΔΔΧΝ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 
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Πιάηνο : 100 εθ. 

Μήθνο : 100 εθ. 

Ύςνο : 62 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

 
Πιάηνο : 350 εθ. 

Μήθνο : 350 εθ. 

 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 620 εθ. Θεκειίσζε: 1 

ζεκέιην ζε βάζνο 40 εθ. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  1+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 4 παηδηψλ θαη ΑΜΔΑ) 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Πξφθεηηαη γηα κία ηξακπάια ειαηεξίνπ κε θαζίζκαηα, ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβή  ζε εξγνλνκηθά κεγέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο παηδηψλ/ 

ρξεζηψλ, ε νπνία ζα πξνζθέξεηαη γηα θαη‟ επαλάιεςε ηαιάλησζε. Η ηξακπάια ειαηεξίνπ ζα πξνζθέξεη ζηα παηδηά/ ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα 

δηαζθέδαζεο θαη ζπλεξγαζίαο είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν είηε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Γηα ηελ επίηεπμε κίαο επηηπρνχο ηαιάλησζεο θαη εμηζνξξφπεζεο ζηελ  ηξακπάια  

ειαηεξίνπ  “Σξειή  Μαξγαξίηα”,  ζα  απαηηείηαη  ν  ζπληνληζκφο  ησλ  θηλήζεσλ  κεηαμχ  ησλ δηαθφξσλ  ρξεζηψλ/  παηδηψλ.  Η  ζπγθεθξηκέλε  

ηξακπάια  ειαηεξίνπ  ζα  πξννξίδεηαη  γηα  ρξήζηεο/  παηδηά κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο, θαζψο νη δχν ρεηξνιαβέο ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο θαη 

ηνπνζεηεκέλεο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Η θαηάιιεια δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ππνζηήξημεο ησλ θαζηζκάησλ, θαζψο θαη ηνπ δαθηπιίνπ ηεο πνδνιαβήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 17,6   18 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο ζα εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθφ ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη 

νκνηνγελέο πιηθφ κε πνιχ  κεγάιε  αληνρή  ζηε  θζνξά  θαη  ζα  απνηειείηαη  απφ  70%  ίλεο  μχινπ.  Δπηπιένλ,  ε  ζπγθφιιεζε  ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη  κε  ζεξκνζθιεξαηλφκελε  θφιια,  ε  νπνία  ζα  ζηεξενπνηείηαη  δηα  κέζσ  ηεο  ζεξκφηεηαο.  Η επηθάλεηα (πάλει) ησλ θαζηζκάησλ 

ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο. 

Οη  επηθάλεηεο  ησλ  ηεζζάξσλ  θαζηζκάησλ,  θαζψο  θαη  ε  επηθάλεηα  ησλ  ρεηξνιαβψλ  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ HDPE EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθφ πάρνο ησλ επηθαλεηψλ 

ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηειείηαη απφ δχν επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ, πάρνπο 2 mm θαη καχξν ππξήλα απφ 

100% αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηψλ άλσ 

ησλ 2 εηψλ, ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαη ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, 

θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30°C έσο +60°C). Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ζα είλαη ειάρηζηεο θαη ν θαζαξηζκφο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο  ησλ  επηθαλεηψλ.  Οη  ζπγθεθξηκέλεο  επηθάλεηεο  ηεο  θαηαζθεπήο  ζα  ρξσκαηίδνληαη  δηα  κέζσ  ησλ  

δχν εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκφο ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη επηθάλεηεο ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο 
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αλάθιεμεο πνπ ζα δηαζέηνπλ. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο 

επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Οη δχν αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο ηεο θαηαζθεπήο ζα απνηεινχληαη απφ έλα ζπκπαγέο ηκήκα ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθήο 

ζχζηαζεο, ρπηφ πνιπακίδην - λάηινλ. Η αλάγιπθε επηθάλεηα θαη ε κνξθή ησλ πνδνιαβψλ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε/ παηδί, ζηαζεξή 

πξφζθπζε θαη αζθάιεηα. 

Η ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ησλ ηξηψλ επηθαλεηψλ ππνζηήξημεο ησλ θαζηζκάησλ, ηνπ δαθηπιίνπ ηεο πνδνιαβήο θαη ησλ ρεηξνιαβψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηε ρξήζε ζσιήλσλ, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 x 2 mm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο είηε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα είηε απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. Η βαθή ησλ ζσιήλσλ απηψλ  ζα  πξαγκαηνπνηείηαη  είηε  δηα  ηεο  κεζφδνπ  ηεο  ειεθηξνζηαηηθήο  βαθήο  κε  πνχδξα  είηε  ζα  

είλαη επηθαιππηφκελεο απφ ρπηφ πνιππξνππιέλην. 

Σν ειαηήξην ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλε ζσιήλα, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø18 mm, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) 

θαη DIN EN 10270 - 1: 2012. Σν ειαηήξην ζα δηαζέηεη θιάζε αληαπφθξηζεο  ζε  δηάβξσζε  “C4”  (ζχκθσλα  κε  ην  

πξφηππν  ISO  12944  -  2:  1998)  θαη  ε  βαθή  ηνπ  ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα. 

Δπηπιένλ, ην ειαηήξην ζα ππφθεηληαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηφμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ θαη ζξαχζεο ιφγσ 

θαηαπφλεζεο. Η αληνρή θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηεξίνπ ζα ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ 

γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ρξφληα, θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ηνπ ειαηεξίνπ ζα πξνζαξκφδεηαη έλαο εηδηθφο ζθηγθηήξαο, ν νπνίνο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθήο ζχζηαζεο, ρπηφ πνιπακίδην - λάηινλ. Δπηπιένλ, εζσηεξηθά ηνπ ειαηεξίνπ ζα πξνζαξκφδεηαη έλαο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνο θχιηλδξνο κε θπθιηθή δηαηνκή Ø153 x 26,5 mm θαη κήθνο 348 mm. Ο ζπγθεθξηκέλνο θχιηλδξνο ζα  είλαη  

θαηαζθεπαζκέλνο  απφ  πνιπνπξεζάλε.  Η  πξνζαξκνγή  ησλ  εηδηθψλ  ζθηγθηήξσλ,  θαζψο  θαη  ηνπ εζσηεξηθνχ θπιίλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. 

Σα  δηάθνξα  ραιχβδηλα  ζηνηρεία  (θνριίεο,  ζχλδεζκνη)  πνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπ εμνπιηζκνχ  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη  πξνεγεζεί  θαηεξγαζία  κε  ακκνβνιή.  Οη  δηαζηάζεηο,  

θαζψο  θαη  φιεο  νη  δηαηνκέο  ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί  κε  ηθαλφ  ζπληειεζηή  αζθαιείαο,  ψζηε  λα  αληέρνπλ  ζηε  δηάβξσζε  θαη  ζηηο  αθξαίεο  θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο.Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ 

παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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θάηνςε φςεηο 

 

10. ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 45 εθ. 

Μήθνο : 45 εθ. 

Ύςνο : 170 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 350 εθ. Μήθνο : 

350 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 100 εθ. 

 

Θεκειίσζε: 1 ζεκέιην ζε βάζνο 92 εθ. 

 

 
Ζιηθηαθή νκάδα: 6+ εηψλ (Γπλαηφηεηα θαη γηα ΑΜΔΑ) 

 

 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

Ο δίζθνο (ηξηγσληθήο δηακφξθσζεο) ηνπ έθθεληξνπ πεξηζηξνθέα ζα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 310 mm απφ ην έδαθνο θαη ζα πεξηζηξέθεηαη κε 

ην βάξνο ζψκαηνο ηνπ ρξήζηε. Σν φξγαλν απηφ ζα δίλεη ζηα παηδηά/ ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο. Η ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα νδεγεί ηνλ 
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πεξηζηξεθφκελν άμνλα κε ηε κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ρξήζηεο/ παηδηά ζα πξέπεη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηηο θηλήζεηο 

θαη ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζψκαηφο ηνπο γηα λα ειέγμνπλ ηηο πεξηζηξνθέο ηνπ νξγάλνπ. 

Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν θαη ζα απνηειείηαη απφ έλα ζηχιν/ 

δνθφ ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 x 2,9 mm θαη κία θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ζσιήλα ζε κνξθή “S”, θπθιηθήο δηαηνκήο  

Ø38 x 4 mm. Η δηακνξθσκέλε απηή ζσιήλα ζε κνξθή “S” ζα δηαζέηεη χςνο, 1250 mm. 

Ο έθθεληξνο πεξηζηξνθέαο ζα δηαζέηεη δίζθν, ηξηγσληθήο δηακφξθσζεο θαη δηακέηξνπ Ø450 mm. Ο ηξηγσληθφο απηφο δίζθνο ζα απνηειείηαη απφ 

έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλν έιαζκα, επαξθνχο δηαηνκήο γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνξηίσλ 

γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί. Σν ραιχβδηλν πιαίζην ηνπ δίζθνπ απηνχ ζα επηθαιχπηεηαη δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ/ δηαδηθαζίαο ηνπ εκβαπηηζκνχ ζε ρπηφ 

ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο. Δπηπιένλ, ζα ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθφ κεραληζκφ πεξηζηξνθήο, ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο 

ρξήζηεο/ παηδηά. Ο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο ζα απνηειείηαη απφ έλζθαηξν ηξηβέα, ρσξίο ηελ απαίηεζε ιίπαλζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα ηνπ κεραληζκνχ κε ην ππφινηπν φξγαλν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα. 

Σν  πξνζηαηεπηηθφ  ζηνηρείν  ζηε  βάζε  ηνπ  κεραληζκνχ  πεξηζηξνθήο  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  απφ  ρπηφ ειαζηνκεξέο  πιηθφ  πνιπνπξεζάλεο,  

εηδηθήο  ζχζηαζεο  θαη  ζα  ζηαζεξνπνηείηαη  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Σν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πξνζηαηεπηηθφ ζηνηρείν ηεο ραιχβδηλεο ζσιήλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ, εηδηθήο ζχζηαζεο 

θαη πξάζηλνπ ρξσκαηηζκνχ. 

Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ έθθεληξνπ “Πεξηζηξνθέα 1” ζα δηαηίζεηαη εηδηθά δηακνξθσκέλε ραιχβδηλε βάζε, ε νπνία ζα παθηψλεηαη κε ηε ρξήζε 

ζθπξνδέκαηνο, ζε βάζνο 92  cm. Δπηπιένλ, ζα δηαηίζεηαη θαη γηα επηθαλεηαθή εγθαηάζηαζε/ ηνπνζέηεζε ζε ζηαζεξή ππφβαζε. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζχλδεζκνη, ζηξνθείο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ  εμνπιηζκνχ  ζα  είλαη  

θαηαζθεπαζκέλα  είηε  απφ  ελ  ζεξκψ  γαιβαληζκέλν  ράιπβα  ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη δηαζηάζεηο, θαζψο θαη φιεο νη δηαηνκέο ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα 

νπνία έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή αζθαιείαο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 

 

 

 

 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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θάηνςε φςεηο 

 

 
 

11. ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ (2ΣΔΜ.) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 40 εθ. 

Μήθνο : 40 εθ. 

 

Ύςνο : 100 εθ. 
 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

 
Πιάηνο : 340 εθ. 

Μήθνο : 340 εθ. 

 
Ζιηθηαθή νκάδα:   2+   εηψλ (Γπλαηφηεηα θαη γηα  ΑΜΔΑ) 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Ο  δνκηθφο  ζθειεηφο  ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  νξγάλνπ  πεξηζηξνθήο  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλνο  απφ  ελ  ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα 

απνηειείηαη απφ έλα ζηχιν/ δνθφ ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 mm θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο 2,5 mm θαη κία ζσιήλα, θπθιηθήο 

δηαηνκήο Ø38,0 mm θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο 2,0 mm. Η πάθησζε ηνπ “Μηθξνχ Πεξηζηξνθέα” ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηνλ έλα 

ζηχιν/ δνθφ ζηήξημεο λα εηζρσξεί ζην έδαθνο είηε επηθαλεηαθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πάθησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηθαλεηαθά, ν ζηχινο/ δνθφο 

ζηήξημεο ζα δηαζέηεη ζηελ απφιεμή ηνπ ραιχβδηλν έιαζκα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190x170 mm θαη πάρνπο 5 mm. Σν έιαζκα ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα ζπγθνιιείηαη απηνγελψο κε ην ζηχιν/ δνθφ ζηήξημεο. 

Η  θαηάιιεια  δηακνξθσκέλε  επηθάλεηα  ηνπ  πεξηζηξνθέα  κε  εμσηεξηθή  δηάκεηξν  Ø400  mm  ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 
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πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ HDPE EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθφ πάρνο ηεο ζα είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηειείηαη απφ δχν επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ, πάρνπο 2 mm θαη καχξν ππξήλα απφ 100% 

αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα δηαζέηεη εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηψλ άλσ 

ησλ 2 εηψλ θαη ζηξνγγπιεκέλεο  αθκέο.  Η  επηθάλεηα  πνιπαηζπιελίνπ  πςειήο  ππθλφηεηαο  ζα  είλαη  εμαηξεηηθά  αλζεθηηθή  κε πςειή αληνρή ζηηο 

θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο  (απφ  -30°C  έσο  +60°C).  Δπηπιένλ,  

ζα  έρεη  κηθξέο  απαηηήζεηο  ζπληήξεζεο  θαη  ν  θαζαξηζκφο  ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο.  Θα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνχ 

ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν 

απνρξσκαηηζκφο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ ζα δηαζέηεη. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο 

επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Η αληηνιηζζεηηθή ρεηξνιαβή ζηελ θνξπθή ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο, εηδηθήο ζχζηαζεο θαη 

ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη ηνπ φδνληνο,  γηα  κεγαιχηεξε  δηάξθεηα  δσήο.  Δπηπιένλ,  ε  ρεηξνιαβή  ζα  

δηαζέηεη  ραιχβδηλεο  θαη  πιαζηηθέο ειαζηνκεξείο εληζρχζεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ. 

Ο  κεραληζκφο  πεξηζηξνθήο  ηνπ  νξγάλνπ  ζα  απνηειείηαη  απφ  ραιχβδηλν  έιαζκα,  πάρνπο  5,0  mm  θαη  έλα ζσιήλα/ δνθφ, θπθιηθήο 

δηαηνκήο Ø101,6 mm θαη επαξθνχο πάρνπο ηνηρψκαηνο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα  νπνία έρεη  κειεηεζεί κε ηθαλφ 

ζπληειεζηή αζθαιείαο. Ο  ζσιήλαο ζα πεξηιακβάλεη  θαη ην ξνπιεκάλ, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξηζηξνθή. Δπηπιένλ, ν 

κεραληζκφο πεξηζηξνθήο ζα είλαη ραιχβδηλεο θαηαζθεπήο. Ο εζσηεξηθφο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο. Θα 

απνηειείηαη απφ έλζθαηξν ηξηβέα, ρσξίο ηελ απαίηεζε ιίπαλζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν  ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά 

εμαξηήκαηα  ηνπ κεραληζκνχ κε  ην  ππφινηπν  φξγαλν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα. 

Σα  δηάθνξα  ραιχβδηλα  ζηνηρεία  (θνριίεο,  ζχλδεζκνη,  κεραληζκφο  αληηζηήξημεο  θαη  πεξηζηξνθήο)  πνπ  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  

ηνπ  εμνπιηζκνχ  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  είηε  απφ  ελ  ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή 

είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Οη δηαζηάζεηο,  θαζψο  θαη  φιεο  νη  δηαηνκέο  ησλ  δηαθφξσλ  κεηαιιηθψλ  ζηνηρείσλ  ζα  είλαη  επαξθείο  γηα  ηελ 

παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή αζθαιείαο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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θάηνςε φςεηο 

 
 

12. ΜΤΛΟ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 205 εθ. 

Μήθνο : 205 εθ. 

Ύςνο : 60 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 605 εθ. Μήθνο : 

605 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 100 εθ. 

 

Θεκειίσζε:5 ζεκέιηα ζε βάζνο 60 εθ. 

Ζιηθηαθή νκάδα: 6+ εηψλ (Γπλαηφηεηα θαη γηα ΑΜΔΑ) 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα απνηειείηαη απφ πέληε 

ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø60,3 mm θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο 4,5 mm. Ο θάζε ζηχινο/ δνθφο ζηήξημεο ζα δηαζέηεη 

δηαθνξεηηθφ κήθνο ψζηε λα δηακνξθψλεηαη ε θιίζε ηνπ κχινπ. Η πάθησζε ηνπ κχινπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηνπο πέληε ζηχινπο/ δνθνχο 

ζηήξημεο λα εηζρσξνχλ ζην έδαθνο είηε επηθαλεηαθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πάθησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηθαλεηαθά, νη ζηχινη/ δνθνί ζηήξημεο ζα 

δηαζέηνπλ ζηηο απνιήμεηο ηνπο ραιχβδηλα ειάζκαηα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190x170  mm  θαη  πάρνπο  5  mm.  Σα  ειάζκαηα  απηά  ζα  

είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ράιπβα  ελ  ζεξκψ γαιβαληζκέλν θαη ζα ζπγθνιινχληαη απηνγελψο κε ηνπο ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο. 

Ο πεξηζηξεθφκελνο δαθηχιηνο ηνπ “Μχινπ” ζα δηαζέηεη εμσηεξηθή δηάκεηξν Ø206 mm θαη επηά δηαθνζκεηηθνχο δαθηπιίνπο πξάζηλνπ ρξσκαηηζκνχ. 

Ο δαθηχιηνο ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην θαη ζα δηαζέηεη ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Ο δαθηχιηνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα 

είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ 

-30°C έσο +60°C). Θα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ δαθηπιίνπ. Η επηθάλεηά ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ δαθηπιίνπ ζα ρξσκαηίδεηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη 

ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο,  ψζηε  λα  κεησζεί  ζην  ειάρηζην  ν  απνρξσκαηηζκφο  ηεο.  Δπηπιένλ,  ε  επηθάλεηα  ηνπ  ζα  είλαη αλζεθηηθή  ζηελ  

απνζχλζεζε,  ζηελ  πξνζβνιή  απφ  ηνπο  κχθεηεο  θαη  ζηελ  αλάθιεμε  ιφγσ  ηεο  πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. 

Η επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ δαθηπιίνπ ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηνπ, θαζψο ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο 

επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Ο πεξηζηξεθφκελνο δαθηχιηνο ηνπ “Μχινπ” ζα ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθφ κεραληζκφ θχιηζεο, ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο/ 

παηδηά. Ο κεραληζκφο θχιηζεο ζα απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο έλζθαηξνπο ηξηβείο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα 
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ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα, θαζψο θαη νη θνξείο ησλ ηξνρίζθσλ/ ζηξνθείσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πιηθφ ηνπ πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζχζηαζεο. Οη 

ηξνρίζθνη/ ζηξνθείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ειαζηνκεξέο πιηθφ, νη έλζθαηξνη ηξηβείο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ν δαθηχιηνο αζθαιείαο απφ ράιπβα 

ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν. 

Σα  δηάθνξα  ραιχβδηλα  ζηνηρεία  (θνριίεο,  ζχλδεζκνη)  πνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη  πξνεγεζεί  θαηεξγαζία  κε  ακκνβνιή.  Οη  δηαζηάζεηο,  

θαζψο  θαη  φιεο  νη  δηαηνκέο  ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί  κε  ηθαλφ  ζπληειεζηή  αζθαιείαο,  ψζηε  λα  αληέρνπλ  ζηε  δηάβξσζε  θαη  ζηηο  αθξαίεο  θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 

 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

 

 
 

 

φςεηο 
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13. ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

θάηνςε 
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ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 365 εθ. 

Μήθνο : 490 εθ. 

Ύςνο : 295 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 715 εθ. Μήθνο : 

885 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 250 εθ. 

 

Θεκειίσζε: 11 ζεκέιηα ζε βάζνο 90 εθ. 

 

 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: 6+ εηψλ (Γπλαηφηεηα θαη γηα ΑΜΔΑ) 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Ο  δνκηθφο  ζθειεηφο  ηεο  ζχλζεηεο  απηήο  θαηαζθεπήο  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλνο  απφ  ράιπβα  ελ  ζεξκψ γαιβαληζκέλν θαη ζα απνηειείηαη απφ 

ηηο δηάθνξεο ζσιήλεο/ δνθνχο ζηήξημεο κε θπθιηθέο δηαηνκέο Ø101,6 x 2,9 mm, Ø60,3 x 4,5 mm θαη Ø38 x 4 mm. Οη δνθνί 

ζηήξημεο/ ζηχινη θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 x 2,9 mm ζα δηαζέηνπλ ζηελ απφιεμή ηνπο, πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία (ηάπεο). Σα 

ζπγθεθξηκέλα πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία/ ηάπεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην πνιπακίδηνπ θαη επηθαιππηφκελα απφ κία 

επηθαλεηαθή ζηξψζε, ζεξκνπιαζηηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ. 

Οη  ζθαηξηθνί  ζχλδεζκνη  ησλ  αλαξξηρεηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ  κε  ην  δνκηθφ  ζθειεηφ  ηεο  ζχλζεηεο  απηήο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην αινπκηλίνπ πςειήο αληνρήο θαη πνιππξνππιελίνπ, δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ρχηεπζεο κε εμψζεζε. Tν πιαίζην 

απηφ ζα επηθαιχπηεηαη απφ κία επηθαλεηαθή ζηξψζε, ρπηνχ ζεξκνπιαζηηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ θαη καχξνπ ρξψκαηνο. Ο ππξήλαο ηνπ 

ζθαηξηθνχ απηνχ ζπλδέζκνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη ζα δηαζέηεη έμη ζεκεία ζπλδεζκνινγίαο. Σα ζεκεία 

ζπλδεζκνινγίαο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα θαιχπηνληαη απφ πιαζηηθέο ηάπεο καχξνπ ρξσκαηηζκνχ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ην 

πιηθφ ηνπ πνιπακίδηνπ. 

Σα θνίια θαζίζκαηα αηψξεζεο/ ηαιάλησζεο θαη αλάπαπζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηφ πνιπαηζπιέλην. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο επηθάλεηαο ζα είλαη απηή ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα  ηνπ  πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά  αλζεθηηθή  κε  πςειή  

αληνρή ζηηο  θξνχζεηο  θαη  ζηνπο βαλδαιηζκνχο,  ζε  αζηηθά  πεξηβάιινληα,  θαζψο  θαη  φιεο  ηηο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο  (απφ  -30°C  έσο  

+60°C). Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηεο 

επηθάλεηαο. Η επηθάλεηα ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλε  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο  

αθηηλνβνιίαο,  ψζηε  λα  κεησζεί  ζην  ειάρηζην  ν απνρξσκαηηζκφο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηά ηνπο ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ 

πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. 

Η επηθάλεηα θχιηζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ πνιπαηζπιέλην. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πιαζηηθήο απηήο 
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επηθάλεηαο ζα είλαη απηή ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο 

θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30°C έσο +60°C). Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα 

έρεη κηθξή απαίηεζε ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ηεο επηθάλεηαο.   Η   επηθάλεηα   ζα   

ρξσκαηίδεηαη   δηα   κέζσ   ηνπ   πιηθνχ   ηνπ   πνιπαηζπιελίνπ   θαη   ζα   είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα κεησζεί 

ζην ειάρηζην ν απνρξσκαηηζκφο ηεο. Δπηπιένλ,  ε  επηθάλεηά  ηνπο  ζα  είλαη  αλζεθηηθή  ζηελ  απνζχλζεζε,  ζηελ  πξνζβνιή  απφ  κχθεηεο  θαη  

ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. Η επηθάλεηα θχιηζεο ζα ζπγθξαηείηαη πάλσ ζε έλαλ θεθιηκέλν αξζξσηφ ζσιήλα/ 

δνθφ αληηζηήξημεο, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζσιήλαο ζα δηαζέηεη θπθιηθή δηαηνκή 

Ø76,1 mm θαη επαξθή δηαηνκή γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί. 

Ο θακπχινο ηνίρνο/ ξάκπα αλαξξηρήζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην, πάρνπο 15 mm θαη ε επηθάλεηά ηνπ ζα είλαη 

επηζηξσκέλε κε ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ ζεξκνπιαζηηθήο πνιπνπξεζάλεο θαη πάρνπο ζηξψζεο/ δηαζηξσκάησζεο  3 mm. Δπηπιένλ, ε 

αληηνιηζζεηηθή απηή επηθάλεηα  ecogrip ζα δηαζθαιίδεη έλα αζθαιέο παηρλίδη ζε φιεο ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα δηαζέηεη δηάθνξεο ιαβέο/ 

ζθήλεο αλαξξηρήζεσο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπακίδηνπ, καχξνπ ρξψκαηνο θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο 

έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Όιεο νη επηθάλεηεο θαη πάλει ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Η αληηνιηζζεηηθή ρεηξνιαβή ζηελ θνξπθή ηνπ αλαξξηρεηηθνχ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο, εηδηθήο ζχζηαζεο θαη 

ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο,  θαζψο  θαη  ηνπ  φδνληνο,  γηα  κεγαιχηεξε  δηάξθεηα  δσήο.  Δπηπιένλ,  ε  ρεηξνιαβή  ζα  

δηαζέηεη ραιχβδηλεο θαη πιαζηηθέο ειαζηνκεξείο εληζρχζεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ. 

Σα ζπξκαηφζρνηλα ησλ αλαξξηρεηηθψλ δηρηπψλ/ζρνηληψλ ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη καχξνπ ρξψκαηνο θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ εμάθισλα, ελ 

ζεξκψ γαιβαληζκέλα ζχξκαηα/ θαιψδηα. Κάζε θιψλνο ζα πεξηιακβάλεη επηκέξνπο, ραιχβδηλα ζχξκαηα (θαιψδηα) θαη ζα πεξηηπιίζζεηαη απφ 

πεξίβιεκα λήκαηνο πνιπακίδηνπ, ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηείηαη έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε αληνρήο ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ ζε  

ηθαλφηεηα  ηξηβήο  θαη  θζνξάο,  ην  πεξίβιεκα  λήκαηνο  πνιπακίδηνπ  ζα  εθαξκφδεηαη  δηα  κέζσ  ηεο ειεθηξνζηαηηθήο  επαγσγήο.  Σα  

ζπξκαηφζρνηλα  ζα  εληζρχνληαη  απφ  ππξήλα  ελφο  ραιχβδηλνπ  ζχξκαηνο/ θαισδίνπ θαη δηαζέηνπλ δηακέηξνπ Ø16 mm. Οη απνιήμεηο ησλ 

ζπξκαηφζρνηλσλ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ην πιηθφ ηνπ αινπκηλίνπ θαη ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο θζνξάο, νη δηάθνξεο απνιήμεηο ζα επηθαιχπηνληαη απφ 

έλα παρχ ζηξψκα πνιπνπξεζάλεο. Οη ελδηάκεζνη ζχλδεζκνη ησλ δηρηπψλ αλαξξίρεζεο ζα  είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ 

ηεο ρχηεπζεο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ αινπκίλην. Δπηπιένλ, νη ελδηάκεζνη ζχλδεζκνη ζα ζπλαξκνινγνχληαη ζηα δίρηπα δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ 

ηεο ήισζεο κε πξηηζίληα, ε νπνία ζα εθαξκφδεηαη κε πςειή πίεζε. 

Η   αλαξξηρεηηθή   ρεηξνιαβή/   πνδνιαβή   (πάηεκα),   επάλσ   ζηα   ζπξκαηφζρνηλα   ησλ   αλαξξηρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα απνηειείηαη 

απφ έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλν έιαζκα, επαξθνχο δηαηνκήο γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνξηίσλ 

γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζα επηθαιχπηεηαη απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπνπξεζάλεο θαη καχξνπ ρξψκαηνο. 

Οη ζηξνθείο, νη νπνίνη ζα ζπλδένπλ ηνπο ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο κε ηηο δηάθνξεο αιπζίδεο, ην θνίιν θάζηζκα, ηνπο  έλζθαηξνπο  ζπλδέζκνπο,  ηηο  ηξεηο  

αλαξξηρεηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο,  θαζψο  θαη  ηηο  δξαζηεξηφηεηεο πεξηζηξνθήο θαη θχιηζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνξψδε αλνμείδσην ράιπβα κε 

νξεηράιθηλνπο ηξηβείο θαη ζα επηθαιχπηνληαη απφ ζεξκνπιαζηηθφ ειαζηνκεξέο πιηθφ, καχξνπ ρξψκαηνο. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζχλδεζκνη, αιπζίδεο, ζηξνθείο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη 
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θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη 

δηαζηάζεηο, θαζψο θαη φιεο νη δηαηνκέο ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή αζθαιείαο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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όςεηο 

 

 
 

14. ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 100 εθ. 

Μήθνο : 315 εθ. 

Ύςνο : 110 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 515 εθ. Μήθνο : 

300 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 100 εθ. 

 

Θεκειίσζε: 4 ζεκέιηα ζε βάζνο 40 cm 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ρξήζεο θαη απφ ΑΜΔΑ) 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηξακπάια πνιιψλ ζέζεσλ κε πιαηθφξκα ηζνξξνπίαο ζην θέληξν ηεο θαη πιατλά πάλει ζε δηάθνξα κνηίβα θήπνπ. Σα παηδηά/ 

ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηξακπάια, λα ηζνξξνπήζνπλ θαη λα παίμνπλ κε ξφινπο, θαζψο ηα ζέκαηα ηεο ηξακπάιαο (ινπινχδηα, κέιηζζεο, 

πεηαινχδεο) ζα πξνζθαινχλ ηα παηδηά ζ‟ έλα κηθξφ ηαμίδη κέζα ζ‟ έλαλ θήπν. Σα παηδηά/ ρξήζηεο ζα θάζνληαη κε αζθάιεηα ζηηο δχν άθξεο ηεο 

ηξακπάιαο κε ηνπνζεηεκέλα ηα πφδηα ηνπο ζε εηδηθέο αληηνιηζζεηηθέο κπάξεο  θαη  ζπγρξφλσο, ηα ππφινηπα παηδηά ζα πξνζπαζνχλ λα 

ηζνξξνπήζνπλ ζηελ πιαηθφξκα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο ηξακπάιαο. 

Η ηξακπάια ζα ζηεξίδεηαη ζην  θέληξν, κε ζχζηεκα ηεζζάξσλ ειαηεξίσλ επάλσ ζην  νπνίν βηδψλνληαη  νη κεηαιιηθέο δνθνί, νξζνγψληαο δηαηνκήο 

112x120 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 2,5 mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 3,00 m. Δπηπιένλ,  ζην  θέληξν  ηεο  πνιιαπιήο  ηξακπάιαο  

θαη  επάλσ  ζηηο  κεηαιιηθέο  δνθνχο  ζα  ηνπνζεηείηαη αληηνιηζζεηηθφ  πάλει  απφ  πιαζηηθνπνηεκέλε  επηθάλεηα/  πάλει  πςειήο  πίεζεο  HPL,  

πάρνπο  17,8  mm  θαη ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 980 x 980 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
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ηηο επηθάλεηεο, νη νπνίεο εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθφ ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη απφ  νκνηνγελέο  πιηθφ  κε  πνιχ  κεγάιε  

αληνρή  ζηε  θζνξά  θαη  ζα  απνηειείηαη  απφ  70%  ίλεο  μχινπ.  Η ζπγθφιιεζε   ζα   πξαγκαηνπνηείηαη   κε   ζεξκνζθιεξαηλφκελε   θφιια,   

ε   νπνία   ζηεξενπνηείηαη   κέζσ   ηεο ζεξκφηεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο. 
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Οη επηθάλεηεο ησλ θαζηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο  ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 

17,8 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο  ηεο  θαηαζθεπήο,  νη  νπνίεο  εθηίζεληαη  ζε  

εθηεηακέλε  θζνξά.  Σν  πιηθφ  ηεο  πιαζηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη νκνηνγελέο πιηθφ κε πνιχ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη απφ 

70% ίλεο μχινπ. Η ζπγθφιιεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλφκελε θφιια, ε νπνία ζηεξενπνηείηαη δηα κέζσ ηεο ζεξκφηεηαο. Σα θαζηζηηθά 

ζα είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνζχλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο. 

ηηο απνιήμεηο ησλ κεηαιιηθψλ δνθψλ ζηήξημεο ζα βηδψλεηαη έλα θαξδχ, επίζεο αληηνιηζζεηηθφ θάζηζκα κε εθαηέξσζελ δηαθνζκεηηθά πιατλά πάλει 

δηαθφξσλ ζρεδίσλ, κνξθψλ θαη ρξσκάησλ. ην χςνο ησλ ρεξηψλ ησλ παηδηψλ/ ρξεζηψλ πνπ θάζνληαη ζηελ ηξακπάια ζα βηδψλεηαη απφ ηε κηα 

άθξε ζηελ άιιε κηα κπιε κπάξα κε ξαβδψζεηο, ψζηε λα κελ νιηζζαίλνπλ ηα ρέξηα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε/ παηδηνχ. Δπηπιένλ, ζηηο δχν πιεπξέο ηεο 

πνιιαπιήο ηξακπάιαο ζα δηαηίζεληαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηεξίγκαηα θαζίζκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. 

Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο (ζεκαηηθέο) επηθάλεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 

100% αλαθπθισκέλν πιηθφ HDPE EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθφ πάρνο ηνπο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηεινχληαη 

απφ δχν επηζηξψζεηο δηαθφξσλ απνρξψζεσλ, πάρνπο 2 mm θαη καχξν ππξήλα απφ 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. 

Δπηπιένλ, νη επηθάλεηεο  ζα δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή ζπγθξάηεζε ησλ παηδηψλ άλσ ησλ 2 εηψλ θαη ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. Οη 

επηθάλεηεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο  ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά 

πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30°C έσο 

+60°C). Δπηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο. Θα 

ρξσκαηίδνληαη δηα κέζσ ησλ δχν εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα κεησζεί ζην 

ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκφο ηνπο ελψ ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηνπλ. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο 

επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Οη αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο θαη πνδνιαβέο ηνπ νξγάλνπ ζα απνηεινχληαη απφ ζσιήλεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 x 2 mm θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο είηε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Η βαθή ησλ ζσιήλσλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε δηα 

ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα είηε ζα είλαη επηθαιππηφκελεο απφ ρπηφ πιηθφ πνιππξνππιελίνπ. 

Σα ειαηήξηα ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιχβδηλε ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN 

10270 - 1: 2012. Σν ειαηήξην ζα δηαζέηεη θιάζε αληαπφθξηζεο ζε δηάβξσζε “C4” (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 12944 

- 2: 1998) θαη ε βαθή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο κεζφδνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πνχδξα. Δπηπιένλ, ην ειαηήξην ζα ππφθεηηαη 

ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηφμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ θαη ζξαχζεο ιφγσ θαηαπφλεζεο. Η αληνρή,  θαζψο  

θαη  ε  αλακελφκελε  δηάξθεηα  δσήο  ηνπ  ειαηεξίνπ  ζα  ειέγρεηαη  δεηγκαηνιεπηηθά  ψζηε  λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειαηεξίνπ γηα πεξηζζφηεξν 

απφ 5 ρξφληα, θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ηνπ ειαηεξίνπ ζα πξνζαξκφδνληαη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθήο ζχζηαζεο, 

ρπηφ πιηθφ πνιπακίδηνπ - λάηινλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζχλδεζκνη, ειαηήξηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε 

απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ζηνλ νπνίν έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή. Οη δηαζηάζεηο, θαζψο θαη φιεο νη 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



110 

 

δηαηνκέο ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή 

αζθαιείαο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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Όιεο  νη  βίδεο  (θνριίεο)  ζα  θαιχπηνληαη  απφ  ζηξνγγπιεκέλα  πιαζηηθά  πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία,  ηα  νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ 

ζπγρξφλσο, ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  

πιηθφ  πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  

ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

θάηνςε φςεηο 

 

 

 
15. ΒΟΤΡΑ (2 ΣΔΜ.) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 50 εθ. 

Μήθνο : 50 εθ. 

Ύςνο : 60 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 350 εθ. Μήθνο : 

355 εθ. 
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Μέγηζην χςνο πηψζεο: 60 εθ. 

 

Θεκειίσζε: 1 ζεκέιην ζε βάζνο 90 cm 

 

 
Ζιηθηαθή νκάδα:  4+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ρξήζεο θαη απφ ΑΜΔΑ) 
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 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηζηξεθφκελν θάζηζκα ζε κνξθή “ιεθάλεο”, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζε έλα θεθιηκέλν ζηχιν  (δνθφο  ππνζηήξημεο).  Η  

πεξηζηξνθή  πξαγκαηνπνηείηαη  κέζσ  ηεο  εθκεηάιιεπζεο  ηεο  θπγφθεληξνπ δπλάκεσο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ βάξνπο ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη ην ζηακάηεκά ηεο. Απνηειεί φρη κφλν έλα ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθφ φξγαλν πεξηζηξνθήο, αιιά θαη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπγφθεληξνπ δπλάκεσο θαη ηεο βαξχηεηαο. 

Σν πεξηζηξεθφκελν θάζηζκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ  ρπηφ πνιπαηζπιελίν. Η κέζνδνο  ρχηεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

επηθάλεηαο πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη απηή ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα  ηνπ  πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά  αλζεθηηθή  κε  πςειή  

αληνρή ζηηο  θξνχζεηο  θαη  ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ -30°C έσο 

+60°C). Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα δηαζέηεη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο 

πθήο. Η επηθάλεηα ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα 

κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκφο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή 

απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. 

Ο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη απφ ραιχβδηλν έιαζκα, πάρνπο 14,0 mm θαη έλα ζσιήλα/ δνθφ, θπθιηθήο δηαηνκήο 

Ø101,6 mm θαη επαξθνχο πάρνπο ηνηρψκαηνο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα  νπνία έρεη  κειεηεζεί  κε ηθαλφ ζπληειεζηή 

αζθαιείαο. Ο  ζσιήλαο ζα πεξηιακβάλεη  θαη ην ξνπιεκάλ, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξηζηξνθή. Δπηπιένλ, ν κεραληζκφο πεξηζηξνθήο 

ζα είλαη ραιχβδηλεο θαηαζθεπήο. Ο εζσηεξηθφο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο. Θα απνηειείηαη απφ έλζθαηξν ηξηβέα, 

ρσξίο ηελ απαίηεζε ιίπαλζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν  ράιπβα. Σα ζπλδεηηθά εμαξηήκαηα  ηνπ κεραληζκνχ κε  ην  

ππφινηπν  φξγαλν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα. 

Η επηθάλεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ θαζίζκαηνο ζα κπνξεί λα απνξξηθζεί κεηά ηε ρξήζε ηεο, θαζψο ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο 

επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Η δνθφο ππνζηήξημεο (ζηχινο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ραιχβδηλε ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο Ø101,6 mm θαη 

πάρνπο ηνηρψκαηνο 2,5 mm. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζχλδεζκνη, ξνπιεκάλ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη  πξνεγεζεί  θαηεξγαζία  κε  ακκνβνιή.  Οη  δηαζηάζεηο,  

θαζψο  θαη  φιεο  νη  δηαηνκέο  ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί  κε  ηθαλφ  ζπληειεζηή  αζθαιείαο,  ψζηε  λα  αληέρνπλ  ζηε  δηάβξσζε  θαη  ζηηο  αθξαίεο  θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν 

ΔΛΟΣ ΔΝ1176:2008. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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16. ΓΗΠΛΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΑΜΔΑ 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 585 εθ. 

Μήθνο : 350 εθ. 

Ύςνο : 250 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 645 εθ. Μήθνο : 930 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 225 εθ 

 

Θεκειίσζε: 16 ζεκέιηα ζε βάζνο απφ 60 cm έσο 90 cm 

Ζιηθηαθή νκάδα:  2+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ρξήζεο θαη απφ ΑΜΔΑ) 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Πξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε θαηαζθεπή αζινπαηδηάο, εθγχκλαζεο θαη παηρληδηνχ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο/ παηδηά δηάθνξα ζεκεία 

δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, δξαζηεξηφηεηεο αλαξξίρεζεο θαη νιίζζεζεο, θαζψο θαη ζεκεία πξνο αλάπαπζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη 

δχν θεληξηθνχο πχξγνπο παηρληδηνχ, νη  νπνίνη  ζα  ζπλδένληαη  κεηαμχ  ηνπο  κε  αλαξξηρεηηθφ  δίρηπ  κεηάβαζεο.  Ο  πχξγνο  παηρληδηνχ  ζε  κνηίβν 
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“ζπηηηνχ” ζα είλαη πξνζβάζηκνο είηε απφ ηελ αλαξξηρεηηθή ζθάια είηε απφ ην αλαξξηρεηηθφ δίρηπ. Η ηζνπιήζξα ηνπ  πχξγνπ  απηνχ  ζα  πξνζθέξεη  

δηαζθέδαζε  κέζσ  ηεο  νιίζζεζεο.  Πάλσ  θαη  θάησ  απφ  ην  δάπεδν  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  πχξγνπ  ζα  δηακνξθψλνληαη  ειεχζεξνη  ρψξνη  

παηρληδηνχ,  αλάπαπζεο  θαη  ραιάξσζεο.  Ο δεχηεξνο πχξγνο ζα είλαη πξνζβάζηκνο απφ ηε ζθάια ησλ αλαπήξσλ, ε νπνία ζα δηαζέηεη επαξθή 

ειεχζεξν ρψξν γηα λα θηινμελήζεη αθφκα θαη έλα γνληφ. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηεη πιεπξηθέο πξνζηαηεπηηθέο επηθάλεηεο/ πάλει  κε  θαηάιιεια  

δηακνξθσκέλεο  εγθνπέο/  ιαβέο,  θαζψο  θαη  πάλει  κε  ζέκα  ηνπο  αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο. Η κία πιεπξά ηνπ πάλει έρεη σο ζθνπφ 

ηελ εμνηθίσζε ηνπ ρξήζηε/ παηδηνχ κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 12 θαη ε άιιε, ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ζπκβφισλ ηεο άιγεβξαο. Σν 

δάπεδν κεηάβαζεο πξνο  ηε  ζθάια  ζα  είλαη  αξθεηά  επξχρσξν  γηα  ηελ  αλάπαπζε  ηνπ  εθάζηνηε  ρξήζηε.  Η  κνλή  ηζνπιήζξα νιηζζήζεσο ζα 

απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή έμνδν ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ. 

Ο  δνκηθφο  ζθειεηφο  ηεο  ζχλζεηεο  απηήο  θαηαζθεπήο  ζα  απνηειείηαη  απφ  πιαίζηα  αινπκηλίνπ  θαη πιαληζκέλνπο  δνθνχο/  ζηχινπο  κε  

ζηξνγγπιεκέλεο  αθκέο. Σα πιαίζηα απηά ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πξνθίι αινπκηλίνπ, ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 55 x 22 mm θαη νη δνθνί/ 

ζηχινη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πεχθεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø100 † 101 mm. Η μπιεία ζα έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία ππφ πίεζε θαη ζα 

δηαζέηεη κεγάιε αληνρή  ζε  ζξαχζε  θαη  ζα  απαηηείηαη  κηθξή  ζπληήξεζε.  Η  πάθησζε  ησλ  μχιηλσλ  δνθψλ/  ζηχισλ  ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ραιχβδηλεο δνθνζήθεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα αλπςψλνπλ ηε δνθφ/ ζηχιν θαηά 200 

mm επάλσ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο γηα ηελ  απνθπγή  πηζαλήο  δηάβξσζεο  ησλ  δνθψλ/  ζηχισλ,  θαζψο  θαη  ηελ  

ειαρηζηνπνίεζε  νπνηαζδήπνηε πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο. Οη ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλεο δνθνζήθεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλν έιαζκα κε 

επαξθέο πάρνο ηνηρψκαηνο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρεη κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή αζθαιείαο θαη ζα ζπγθξαηνχληαη 

ζηηο μχιηλεο δνθνχο/ ζηχινπο δηα κέζσ ελφο νδεγνχ απφ αινπκίλην θαη ηεζζάξσλ ελζσκαησκέλσλ ραιχβδηλσλ ζπεηξσκάησλ/ θνριηψλ. Οη 

ραιχβδηλεο δνθνζήθεο ζα είλαη απνζπψκελεο/ απνζπλαξκνινγνχκελεο θαη ζα πξνζθέξνληαη ηφζν γηα ηελ πάθησζε ησλ μχιηλσλ δνθψλ/ ζηχισλ  ζην  

έδαθνο  φζν  θαη  γηα  ηελ  επηθαλεηαθή  πάθησζε  (επηθάλεηα  ζθπξνδέκαηνο).  Σα  πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία (ηάπεο) ησλ ζηχισλ ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηφ ειαζηνκεξέο πιηθφ πνιπακίδηνπ - λάτινλ, εηδηθήο ζχζηαζεο. 

Οη επηκέξνπο ζχλδεζκνη πνπ πξνζαξηψληαη ζηνπο ζηχινπο/ δνθνχο ζηήξημεο θαη ζπγθξαηνχλ ηηο ζσιήλεο, ηηο δηαθνζκεηηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο 

επηθάλεηεο, ηα πιαίζηα ηνπ δνκηθνχ ζθειεηνχ θαζψο θαη ηα δηάθνξα ζρνηληά/ δίρηπα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηφ αινπκίλην. 

Σα πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία (ηάπεο)  ησλ  ζπλδέζκσλ  ζα  είλαη  επίζεο  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ρπηφ  πιηθφ  πνιπακίδηνπ  -  λάτινλ,  εηδηθήο 

ζχζηαζεο. 

Οη επηθάλεηεο ησλ δηαθφξσλ δαπέδσλ θαη ησλ ζθαινπαηηψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθνπνηεκέλε  επηθάλεηα  πςειήο  πίεζεο  

HPL  πάρνπο  10  mm  θαη  17,6  †  18  mm,  αληίζηνηρα.  Γηα  ηελ αλάβαζε  ηνπ  ρξήζηε  ζηηο  επηθάλεηεο  ησλ  δαπέδσλ  ηεο  

θαηαζθεπήο,  ζα  δηαηίζεληαη  δηάθνξεο  θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο εγθνπέο/ ιαβέο, δηαζηάζεσλ 27,5 x 82,5 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε 

επηθάλεηα πςειήο πίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο ζα εθηίζεληαη ζε εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθφ ζα είλαη νκνηνγελέο κε 

πνιχ κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά θαη ζα απνηειείηαη απφ 70% ίλεο μχινπ. Η ζπγθφιιεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξκνζθιεξαηλφκελε θφιια, ε 

νπνία ζα ζηεξενπνηείηαη δηα κέζσ ηεο ζεξκφηεηαο. Οη επηθάλεηεο  ησλ  δαπέδσλ  θαη  ζθαινπαηηψλ  ηεο  θαηαζθεπήο  ζα  είλαη  αλζεθηηθέο  ζηελ  

απνζχλζεζε  θαη  ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο. 

Όιεο   νη   δηαθνζκεηηθέο   θαη   πξνζηαηεπηηθέο   επηθάλεηεο   ηεο   ζπγθεθξηκέλεο   θαηαζθεπήο   ζα   είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην 

πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ HDPE EcoCoreTM. Σν  ζπλνιηθφ  πάρνο  ησλ  επηθαλεηψλ/  πάλει  ζα  

είλαη  ηεο  ηάμεο  ησλ  19  mm  θαη  ζα  απνηειείηαη  απφ  δχν επηζηξψζεηο δηαθφξσλ ρξσκαηηζκψλ, πάρνπο 2 mm θαη καχξν ππξήλα απφ 

100% αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. Δπηπιένλ, φιεο νη επηθάλεηεο (πάλει) ζα δηαζέηνπλ εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα ηε ζσζηή 

ζπγθξάηεζε ησλ παηδηψλ άλσ ησλ 2 εηψλ, ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαη ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο 

βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ - 30°C έσο +60°C). Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο 

ζα είλαη ειάρηζηεο θαη ν θαζαξηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο ησλ επηθαλεηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο ζα 

ρξσκαηίδνληαη δηα κέζσ ησλ δχν εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ θαη ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν 

απνρξσκαηηζκφο ηνπο, ζα είλαη αλζεθηηθέο ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε. 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



116 

 

Η κνλή επζχγξακκε ηζνπιήζξα νιηζζήζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ πνιπαηζπιελίν. Η κέζνδνο ρχηεπζεο  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  γηα  ηελ  

θαηαζθεπή  ηεο  επηθάλεηαο  ηνπ  πνιπαηζπιελίνπ  ζα  είλαη  απηή  ηεο ρχηεπζεο εθ πεξηζηξνθήο. Η επηθάλεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά 

αλζεθηηθή κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ 

-30°C έσο +60°C). Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα δηαζέηεη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο  ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία 

ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο. Η επηθάλεηα ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ  θαη  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλε  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο  

αθηηλνβνιίαο,  ψζηε  λα  κεησζεί  ζην ειάρηζην,  ν  απνρξσκαηηζκφο  ηεο.  Δπηπιένλ,  ε  επηθάλεηα  ηνπ  πνιπαηζπιελίνπ  ζα  είλαη  αλζεθηηθή  ζηελ 

απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ δηαζέηεη. 

Όιεο νη επηθάλεηεο θαη πάλει ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Σα ζπξκαηφζρνηλα ησλ αλαξξηρεηηθψλ δηρηπψλ θαη ζρνηληψλ ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη γαιάδηνπ ρξψκαηνο θαηαζθεπαζκέλα απφ εμάθισλα, ελ ζεξκψ 

γαιβαληζκέλα ζχξκαηα (θαιψδηα). Κάζε θιψλνο ζα πεξηιακβάλεη επηκέξνπο,   ραιχβδηλα   ζχξκαηα   (θαιψδηα)   θαη   ζα   πεξηηπιίζζεηαη   απφ   

ην   πεξίβιεκα   λήκαηνο   ηνπ πνιππξνππιελίνπ.  Σα  ζπξκαηφζρνηλα  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  θαηαζθεπήο  ζα  εληζρχνληαη  απφ  ππξήλα  ελφο 

ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο (θαισδίνπ) θαη ζα δηαζέηνπλ δηάκεηξν Ø16 mm. Οη ελδηάκεζνη ζχλδεζκνη ησλ δηρηπψλ αλαξξίρεζεο  ζα  είλαη  θαηάιιεια  

δηακνξθσκέλνη  δηα  κέζσ  ηεο  ρχηεπζεο  κέζσ  έγρπζεο  πνιπακίδηνπ, πξνθεηκέλνπ  λα  δηαζθαιηζηεί  ε  κέγηζηε  αληνρή  θαη  ζηαζεξνπνίεζε  

έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο  αθηηλνβνιίαο. Δπηπιένλ, ε ζπλαξκνιφγεζε ησλ ελδηάκεζσλ απηψλ ζπλδέζκσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

ήισζεο κε πξηηζίληα, ε νπνία ζα εθαξκφδεηαη κε πςειή πίεζε. Όια ηα νξηδφληηα ζπξκαηφζρνηλα, ηα νπνία εθηίζεληαη ζε κεγάιε θζνξά ζα θαιχπηνληαη 

απφ έλα παρχ ζηξψκα δηάθαλεο ζεξκνπιαζηηθήο πνιπνπξεζάλεο. 

Οη δαθηχιηνη απνιήμεσο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αινπκίλην δηπιήο θσληθφηεηαο θαη  κε  ζηξνγγπιεκέλεο  αθκέο. Δπηπιένλ,  

ε δηάζηαζε  θαη  ν αξηζκφο  ησλ δαθηπιίσλ  απνιήμεσο  ζα είλαη  νη ειάρηζηεο δπλαηέο. 

Οη ζσιήλεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ζα δηαζέηνπλ θπθιηθή δηαηνκή Ø38 x 2 

mm. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (θνριίεο θαη ζχλδεζκνη) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ 

αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη  πξνεγεζεί  θαηεξγαζία  κε  ακκνβνιή.  Οη  δηαζηάζεηο,  θαζψο  θαη  

φιεο  νη  δηαηνκέο  ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί,  ψζηε  

λα  αληέρνπλ  ζηε  δηάβξσζε  θαη  ζηηο  αθξαίεο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο,  κε  ηθαλφ  ζπληειεζηή αζθαιείαο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ 

ζπγρξφλσο, ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ρπηφ πιηθφ 

ηνπ πνιπακίδηνπ εηδηθήο ζχζηαζεο, κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφηππν 

ΔΛΟΣ ΔΝ1176:2008. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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όςεηο 

 

 

 

17. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΡΗΧΝ (3) ΘΔΔΧΝ 
 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 205 εθ. 

Μήθνο : 180 εθ. 

Ύςνο : 80 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 505 εθ. Μήθνο : 480 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 100 εθ 

 

Θεκειίσζε: 1 ζεκέιην ζε βάζνο 90 cm 

 

Ζιηθηαθή νκάδα:  3+  εηψλ (Γπλαηφηεηα ρξήζεο θαη απφ ΑΜΔΑ) 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ: 
 

Πξφθεηηαη  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  ελφο  νξγάλνπ,  ε  νπνία  ζα  πξνζθέξεη  ζηνπο  δηάθνξνπο  ρξήζηεο/  παηδηά δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ραξά ηεο ηαιάλησζεο. Η “Σξακπάια” ζα απνηειείηαη απφ κία πιαηθφξκα ηζνξξνπίαο ζην θέληξν ηεο θαη ηξία θαζίζκαηα. Οη 

ρξήζηεο/ παηδηά ζα θάζνληαη ζηα ηξία θαζίζκαηα θαη ζα ζπγθξαηνχληαη απφ ηηο εηδηθέο αληηνιηζζεηηθέο ρεηξνιαβέο. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζα 

πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ζηελ πιαηθφξκα πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο “Σξακπάιαο”. 

Ο δνκηθφο ζθειεηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ ηαιάλησζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν  ράιπβα  θαη  ζα  απνηειείηαη  απφ  

ηξεηο  ζσιήλεο,  θπθιηθήο  δηαηνκήο  Ø76,1  mm  θαη  πάρνπο ηνηρψκαηνο 4,5 mm, ηξεηο κηθξφηεξεο ζσιήλεο, θπθιηθήο δηαηνκήο Ø38 

mm θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο 2,0 mm θαη ηξία ραιχβδηλα ειάζκαηα, κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 160 x 240 mm θαη πάρνο 5,0 

mm. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα  ζσιήλσλ  θαη  ειαζκάησλ  ζα  ππνζηεξίδεηαη  απφ  ηξεηο  δνθνχο,  νη  νπνίεο  ζα  είλαη  θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο  απφ  ραιχβδηλα  ειάζκαηα,  πάρνπο  3,0  mm.  Οη  εμσηεξηθέο  δηαζηάζεηο  ηνπ  ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ζα είλαη 720 x 

620 x 50 mm θαη ηεο εθάζηνηε δνθνχ ζα είλαη 380 x 120 x 50 mm. Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο δνθνί ζα ζπγθνιινχληαη κεηαμχ 

ηνπο απηνγελψο. 

H   αληηνιηζζεηηθή   επηθάλεηα   (πάλει)   ζην   θέληξν   ηεο   “Σξακπάιαο”   ζα   είλαη   θαηαζθεπαζκέλε   απφ πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα 

πςειήο πίεζεο HPL, πάρνπο 17,8 mm. Η πιαζηηθνπνηεκέλε επηθάλεηα πςειήο πίεζεο  ζα  ρξεζηκνπνηείηαη  γηα  επηθάλεηεο  (πάλει)  
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ηεο  θαηαζθεπήο,  νη  νπνίεο  ζα  εθηίζεληαη  ζε  εθηεηακέλε θζνξά. Σν πιηθφ ηεο πιαζηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη απφ νκνηνγελέο πιηθφ κε πνιχ 

κεγάιε αληνρή ζηε θζνξά   θαη   ζα   απνηειείηαη   απφ   70%   ίλεο   μχινπ.   Η   ζπγθφιιεζή   ηνπ   ζα   πξαγκαηνπνηείηαη   κε 

ζεξκνζθιεξαηλφκελε  θφιια,  ε  νπνία  ζα  ζηεξενπνηείηαη  δηα  κέζσ  ηεο  ζεξκφηεηαο.  Η  ζπγθεθξηκέλε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (πάλει) ζα 

είλαη αλζεθηηθή ζηελ απνζχλζεζε θαη ηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο. 
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Οη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο επηθάλεηεο/ πάλει ησλ θαζηζκάησλ ηεο “Σξακπάιαο”, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 359 x 317 mm ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο θαη 100% αλαθπθισκέλν πιηθφ HDPE EcoCoreTM. Σν ζπλνιηθφ 

πάρνο ηεο επηθάλεηαο/ πάλει ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 19 mm θαη ζα απνηειείηαη  απφ  δχν  επηζηξψζεηο  δηαθφξσλ  απνρξψζεσλ,  πάρνπο  

2  mm  θαη  καχξν  ππξήλα  απφ  100% αλαθπθισκέλν πιηθφ, πάρνπο 15 mm. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζα δηαζέηεη 

εξγνκεηξηθή δηάζηαζε γηα  ηε  ζσζηή  ζπγθξάηεζε  ησλ  παηδηψλ  άλσ  ησλ  2  εηψλ  θαη  ζηξνγγπιεκέλεο  αθκέο.  Η  επηθάλεηα/  πάλει 

πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο ζα είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή κε πςειή αληνρή ζηηο θξνχζεηο θαη ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα, 

θαζψο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (απφ  -30°C έσο +60°C). Δπηπιένλ, ζα έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη ν θαζαξηζκφο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επθνιία ιφγσ ηεο εηδηθήο πθήο. Η επηθάλεηα/ πάλει ζα ρξσκαηίδεηαη δηα κέζσ ησλ δχν εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ ηεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλε έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ν απνρξσκαηηζκφο. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ζα είλαη αλζεθηηθή 

ζηελ απνζχλζεζε, ζηελ πξνζβνιή απφ κχθεηεο θαη ζηελ αλάθιεμε ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο αλάθιεμεο πνπ ζα δηαζέηεη. 

Όιεο νη επηθάλεηεο (πάλει) ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ρσξίο επηθίλδπλα πιηθά θαη πξφζζεηα. 

Οη  αληηνιηζζεηηθέο  ρεηξνιαβέο  ηνπ  νξγάλνπ  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλεο  απφ  ρπηφ  ειαζηνκεξέο  πιηθφ πνιπνπξεζάλεο, εηδηθήο ζχζηαζεο θαη ζα 

είλαη ζηαζεξνπνηεκέλεο έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη ηνπ φδνληνο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Δπηπιένλ, νη ρεηξνιαβέο απηέο ζα 

δηαζέηνπλ ραιχβδηλεο θαη πιαζηηθέο ειαζηνκεξείο εληζρχζεηο (φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην) απφ ην πιηθφ ηνπ πνιππξνππιελίνπ. 

Σα ειαηήξηα ηνπ νξγάλνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιχβδηλε ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) θαη DIN EN 

10270 - 1: 2012. Σα ειαηήξηα ζα δηαζέηνπλ θιάζε αληαπφθξηζεο ζε δηάβξσζε “C4” (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 12944 

- 2: 1998) θαη ε βαθή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη  δηα  ηεο  κεζφδνπ  ηεο  ειεθηξνζηαηηθήο  βαθήο  κε  πνχδξα.  Δπηπιένλ,  ηα  ειαηήξηα  

ζα ππφθεηληαη ζε ζθιήξπλζε δηα ηεο εθηφμεπζεο ζθαηξηδίσλ ράιπβα γηα ηελ απνηξνπή ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ θαη ζξαχζεο ιφγσ θαηαπφλεζεο. Η αληνρή, θαζψο 

θαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ειαηεξίσλ ζα ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ειαηεξίσλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 

ρξφληα, θαλνληθήο ρξήζεο. ηε βάζε ησλ ειαηεξίσλ ζα πξνζαξκφδνληαη εηδηθνί ζθηγθηήξεο, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθήο ζχζηαζεο, ρπηφ 

πιηθφ πνιπακίδηνπ - λάηινλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν εγθισβηζκφο ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. 

Σα δηάθνξα ραιχβδηλα ζηνηρεία (θνριίεο, ζχλδεζκνη, ειαηήξηα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ  εμνπιηζκνχ  ζα  είλαη  

θαηαζθεπαζκέλα  είηε  απφ  ελ  ζεξκψ  γαιβαληζκέλν  ράιπβα  ζηνλ  νπνίν  ζα  έρεη πξνεγεζεί θαηεξγαζία κε ακκνβνιή είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη δηαζηάζεηο, θαζψο θαη φιεο νη δηαηνκέο ησλ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ θνξηίσλ γηα ηα 

νπνία έρνπλ κειεηεζεί κε ηθαλφ ζπληειεζηή αζθαιείαο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο νη βίδεο (θνριίεο) ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ελψ ζπγρξφλσο, 

ζα απνηεινχλ θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σα ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά  ζηνηρεία  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  ην  ρπηφ  πιηθφ  

πνιπακίδηνπ  εηδηθήο  ζχζηαζεο,  κε δηάθνξεο  απνρξψζεηο  θαη  ρξσκαηηζκνχο  θαη  επηπιένλ,  ζα  είλαη  ζηαζεξνπνηεκέλα  έλαληη  ηεο  ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 
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18. ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΓΤΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΓΤΟ 

ΝΖΠΗΧΝ ΤΦΟΤ 2,00Μ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 140 εθ. 

Μήθνο : 565 εθ. 

Ύςνο : 255 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 700 εθ. Μήθνο : 

575 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 130 εθ 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1,5+ εηψλ 

 

 
 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα έμη ππνζηπισκάησλ ππφ γσλία, δχν θαζίζκαηα παηδηψλ θαη δχν θαζίζκαηα 

λεπίσλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76 mm, πάρνπο 3mm. Σα ππνζηπιψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηδεξνζσιήλα 

δηαηνκήο Φ60,3mm θαη πάρνπο 3mm. 

Σν  ηξαπέδην  κεηαιιηθφ  ηεκάρην  πξνζαξηάηαη  ζηνλ  νξηδφληην  άμνλα  εξγνζηαζηαθά.  Δπίζεο  ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά 2 δηαθνζκεηηθά παλέια απφ 

HPL 12mm αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη βηδψλνληαη ζηα ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο. 

Γηα  ηελ  ζχλδεζε  ηνπ  νξηδφληηνπ  άμνλα  κε  ηα  ππνζηπιψκαηα  ζπγθνιιείηαη  ζηα  πφδηα  εηδηθφ  ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν  απφ  κνξθνζίδεξν  

«Π»  δηαηνκήο  50x25mm  ην  νπνίν  θέξεη  εξγνζηαζηαθά  ηνπνζεηεκέλα κπνπιφληα δηαηνκήο Μ10 ηα νπνία θαη πξνζαξκφδνληαη ζην 

ηξαπέδην ηεκάρην ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα.  Η αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ δηάηξεην ηεκάρην 

γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Η δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο 

(DIN 766)  γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Η φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ βάζεσλ. Οη βάζεηο πάθησζεο  ηνπνζεηνχληαη  ζην  πέικα 

(θάησ πιεπξά)  ησλ  ππνζηπισκάησλ πξνο  απνθπγή ηεο  δεκηνπξγίαο πγξαζίαο. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη 

αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Σα θαζίζκαηα παηδηψλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 

400x125 θαη πάρνπο 2mm πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. 

Σα θαζίζκαηα λεπίσλ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλα απφ ιάκα αινπκηλίνπ  πνπ  πεξηβάιιεηαη  

πιήξσο  απφ  θανπηζνχθ  θαη  θέξνπλ  θισβφ  ππελδεδπκέλν  κε  πνιπνπξεζάλε πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, 

ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην 

ράιπβα ή απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε 

ςεπδάξγπξν) ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή. 

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα 

λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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φςεηο 

   φςεηο  

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην 

(PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε 

αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 

 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη 

θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια 

βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξφ θαη είλαη 

θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. 

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία 
εκβαπηηζκνχ. 

 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

θάηνςε 

 

 

 

 

19. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΗΠΠΟΚΑΜΠΟ (ΑΠΟ HPL) 
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 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 300 εθ. 

Μήθνο : 950 εθ. 

Ύςνο : 885 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 3300 εθ. Μήθνο : 

3930 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 600 εθ 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1,5+ εηψλ 

 

 
 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

To ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή ηππφθακπνπ. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη 

πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα  ηελ  ζχλδεζε  ηνπ  θνξέα  κε  ηελ  βάζε  ρξεζηκνπνηείηαη  θαηάιιεια  δηακνξθσκέλν  κεηαιιηθφ  έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) πάρνπο 3mm. Σν 

έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο „Π‟ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην εζσηεξηθνχ ηνπ „Π‟ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο θαζψο θαη ηέζζεξηο 

απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη απφ θφληξα πιαθάδ ζαιάζζεο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο 

ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 325 x 300 

mm. Σν θάζηζκα ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο (θξεδάηε) ψζηε λα κελ 

πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο. 

Η  βάζε  απνηειείηαη  απφ  ειαηήξην  χςνπο  400  mm,  δηακέηξνπ  200  mm  θαη  πάρνπο  ζπείξαο  20  mm,  δχν κεηαιιηθά 

θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Η πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ 

βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ 

ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζχζθημεο. 

 

HPL (High Pressure Laminate) 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο 

εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν 

δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη 

ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 
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φςεηο 

 
 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ)  πξέπεη  λα  είλαη  απφ  

αλνμείδσην  ράιπβα  ή  απφ  ράιπβα  ζεξκνγαιβαληζκέλν  (κε  ςεπδάξγπξν)  ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθάλεηαο κε ακκνβνιή. 

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο  νη  βίδεο  ζηήξημεο  θαιχπηνληαη  απφ  ζηξνγγπιεκέλα  πιαζηηθά  πξνζηαηεπηηθά,  ηα  νπνία  παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο 

απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), 

πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 
 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην 

ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξφ θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. 

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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θάηνςε 

 

 

 

 

20. ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΑΛΑΗΝΑ (ΑΠΟ HPL) 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 300 εθ. 

Μήθνο : 965 εθ. 

Ύςνο : 810 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 3300 εθ. Μήθνο : 

3965 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 600 εθ 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1,5+ εηψλ 

 

 
 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

Σo ηαιαληεπφκελν παηρλίδη ειαηεξίνπ απνηειείηαη απφ θνξέα, θάζηζκα θαη βάζε. 

Ο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18 mm ζε κνξθή θάιαηλαο. ε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο 

θαη αλαβνιείο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ. 

Γηα  ηελ  ζχλδεζε  ηνπ  θνξέα  κε  ηελ  βάζε  ρξεζηκνπνηείηαη  θαηάιιεια  δηακνξθσκέλν  κεηαιιηθφ  έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) πάρνπο 3mm. Σν 

έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο „Π‟ κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. ην εζσηεξηθνχ ηνπ „Π‟ ηνπνζεηείηαη ν θνξέαο θαζψο θαη ηέζζεξηο 

απνζηάηεο (spacers) θαηαζθεπαζκέλνη απφ θφληξα πιαθάδ ζαιάζζεο 19mm. ηηο ηέζζεξηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο πξνεμνρέο ηνπ ειάζκαηνο 

ζηεξεψλεηαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ην κέζνλ θαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ θνξέα, εθαξκφδεηαη θάζηζκα απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 325 x 300 

mm. Σν θάζηζκα ζηεξεψλεηαη ζην κεηαιιηθφ έιαζκα δηακέζσ ηεζζάξσλ θνριηψλ Μ8x25 εηδηθά δηακνξθσκέλεο θεθαιήο (θξεδάηε) ψζηε λα κελ 

πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο. 

Η  βάζε  απνηειείηαη  απφ  ειαηήξην  χςνπο  400  mm,  δηακέηξνπ  200  mm  θαη  πάρνπο  ζπείξαο  20  mm,  δχν κεηαιιηθά 

θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Η πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ 

βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ν θνξέαο, ην θάζηζκα θαη ην ειαηήξην βηδψλεηαη πάλσ 

ζηελ πιάθα αγθχξσζεο, κέζσ ηεο θάησ πιάθαο ζχζθημεο. 

 
 

HPL (High Pressure Laminate) 
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Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο 

εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν 

δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη 

ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

 

 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ)  πξέπεη  λα  είλαη  απφ  

αλνμείδσην  ράιπβα  ή  απφ  ράιπβα  ζεξκνγαιβαληζκέλν  (κε  ςεπδάξγπξν)  ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθάλεηαο κε ακκνβνιή. 

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Όιεο  νη  βίδεο  ζηήξημεο  θαιχπηνληαη  απφ  ζηξνγγπιεκέλα  πιαζηηθά  πξνζηαηεπηηθά,  ηα  νπνία  παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο 

απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 
 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), 

πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 
 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην 

ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξφ θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. 

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ. 
 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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θάηνςε φςεηο 

 

 

 

 

 

 
 

21. ΤΝΘΔΣΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ ΜΔ 

ΠΑΣΖΜΑΣΑ, ΚΑΗ ΥΟΗΝΗ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΑΚΗ [HPL] 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 3670 ρηι. 

Μήθνο : 4595ρηι. 

Ύςνο : 2970 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 7070 εθ. Μήθνο : 

7400 εθ. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1250 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1,5+ εηψλ 

 

 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

Γεληθά  ην  φξγαλν  ζα  απνηειείηαη  απφ  πχξγν  κε  κνλνξηρηε   ζθεπή,  πχξγν  ρσξίο  ζθεπή,  παηάξηα  αλφδνπ, ηζνπιήζξα, ζηχιν 

ππξνζβέζηε, ηνίρν αλαξξίρεζεο κε ζρνηλί θαη ζπηηάθη λεπίσλ. Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ ζα έρνπλ ζεκαηηθή ηελ ζάιαζζα. 

ΓΟΜΖ ΤΝΘΔΣΟΤ 

 

Σα παηάξηα αλφδνπ νδεγνχλ ζηνλ θεληξηθφ πχξγν κε κνλφξηρηε ζθεπή, πνπ θέξεη αξηζηεξά αζθεπή πχξγν κε ηζνπιήζξα κήθνπο 2500mm θαη 

ζηχιν ππξνζβέζηε κε παηήκαηα. Γεμηά νδεγεί ζε παηάξη κε ηνίρν αλαξξίρεζεο θαη ζρνηλί. Πίζσ απφ ηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο, ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο 

βξίζθεηαη ην ζπηηάθη λεπίσλ. 

ΠΑΣΑΡΗ 
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Όια ηα παηάξηα ηνπ ζπλζέηνπ αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη δηαθέξνπλ ζην χςνο ζην νπνίν πξνζαξκφδνληαη (650mm, 

950mm θαη 1250mm) θαη ζηηο γεληθέο ηνπο δηαζηάζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

O πχξγνο κε ζθεπή, απνηειείηαη απφ ηξηγσληθφ παηάξη πιεπξάο 1100mm, ηξία ππνζηπιψκαηα απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ88,9mm, 

χςνπο 2700mm θαη 2600mm. 

O πχξγνο ρσξίο ζθεπή, απνηειείηαη απφ παηάξη 1100 x 110mm , δχν ππνζηπιψκαηα απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ88,9mm, 

χςνπο 2700mm, έλα θξάγκα θαη κνηξάδεηαη δχν ππνζηπιψκαηα κε ηνλ πχξγν κε ζθεπή. 

Σα παηάξηα αλφδνπ, απνηεινχληαη απφ δχν ηξηγσληθά παηάξηα πιεπξάο 1100mm, δχν ππνζηπιψκαηα απφ ζσιήλα δηαηνκήο 

Φ88,9mm, χςνπο 1800mm, δχν θξάγκαηα θαη κνηξάδνληαη δχν ππνζηπιψκαηα κε ηνλ πχξγν κε ζθεπή. 

Σν παηάξη κε ηνίρν αλαξξίρεζεο, απνηειείηαη απφ ηξηγσληθφ παηάξη πιεπξάο 1100mm θαη έλα θξάγκα. ηελ κία ηνπ γσλία πξνζαξκφδεηαη 

πάλσ ζηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο, θαη κνηξάδεηαη δχν ππνζηπιψκαηα κε ηνλ πχξγν κε ζθεπή. 

Σν θάζε έλα απφ ηα παηάξηα ζε χςνο 650, 950 θαη 1250mm, απνηειείηαη απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ πάλσ ζηνλ νπνίν  βηδψλεηαη  

επηθάλεηα  απφ  αληηνιηζζεηηθφ  HPL  ηχπνπ  MEG  πάρνπο  18mm  ζε  ζρήκα  ηξηγψλνπ  κε θακππισηέο πιεπξέο. Η θακπχιε 

ησλ πιεπξψλ ηνπ ηξηγψλνπ κπνξεί λα έρεη είηε θνξά πξνο ην θέληξν ηνπ ηξηγψλνπ, είηε πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ. Η ζχλδεζε κε ηελ επηθάλεηα 

επηηπγράλεηαη κε ζεη βηδψλ Μ8, ελψ κε ηα ππνζηπιψκαηα κε εμάγσλεο βίδεο Μ10, ξνδέιεο, παμηκάδηα αζθαιείαο Μ10, θαη πιαζηηθά θαπάθηα. 

Όιεο νη ζπλαξκνγέο ησλ παηαξηψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη εζσηεξηθά ησλ νξζνζηαηψλ κε θξπθνχο ζπλδέζκνπο θαη εμαξηήκαηα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

εκθαλείο ζπλδέζεηο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, φινη νη νξζνζηάηεο είλαη επεμεξγαζκέλνη κε ηελ ηερλνινγία laser θνπήο 

θαη δηάηξεζεο ζσιήλσλ. 

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΧΔΧΝ (HPL) 

Καηαζθεπάδεηαη απφ ελλέα ηφμα HPL πάρνπο 12mm, ζε ζρήκα θπθηνχ, ηνπνζεηεκέλα θάζεηα επάλσ ζε δχν θνπξκπαξηζηέο ζσιήλεο 

δηαηνκήο Φ33,7mm θαη έρεη γεληθέο ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 1100x680mm. Σν θξάγκα ζηεξίδεηαη  ζηα  ππνζηπιψκαηα  κε  ηέζζεξηο  εηδηθά  

δηακνξθσκέλεο  ιάκεο  θαη  απηνδηάηξεηεο  βίδεο.  Οη θνπξκπαξηζηέο ζσιήλεο αθνινπζνχλ ην ζρήκα θαη ηηο θακππιφηεηεο ησλ παηαξηψλ. 

 

ΜΟΝΟΡΗΥΣΖ ΚΔΠΖ ΠΑΝΔΛ (HPL) 

Η ζθεπή θαηαζθεπάδεηαη απφ θχιια HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηξηγσληθή επηθάλεηα.  Η ηξηγσληθή  

επηθάλεηα  πξνζαξκφδεηαη κε  ηελ  ρξήζε  βηδψλ πάλσ  ζηα ηξία ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ. 

 
ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΙΙΑ L=2500mm, h=1250mm [HPL]) 

Η θάζε κηα ηζνπιήζξα απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηελ έμνδν αζθαιείαο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε. 

Η ζθάθε ηεο κεγάιεο ηζνπιήζξαο έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ εληζρπκέλν πνιπεζηέξα κε επηκήθεηο ίλεο 

πάινπ (GFRP), πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 

θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm. 

Η έμνδνο αζθαιείαο θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 12mm θαη πξνζαξκφδεηαη κεηαμχ δχν ππνζηπισκάησλ. Σν άλνηγκα ηεο εμφδνπ είλαη 

φζν θαη ην πιάηνο ηεο ηζνπιήζξα θαη θέξεη πεξηκεηξηθά δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, δίλνληαο ηελ αίζζεζε φηη ηα παηδηά θαηά ηελ νιίζζεζε εμέξρνληαη απφ κία 

ππνζαιάζζηα ζπειηά. 

Γηα  ηελ  πάθησζε  ή  ηε  ζηήξημε  ηεο  ηζνπιήζξαο  θαηαζθεπάδνληαη  εηδηθά  ηεκάρηα  πξνζαξκνδφκελα   ζηελ ηζνπιήζξα. 
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ΣΟΗΥΟ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ [HPL] 

Ο ηνίρνο αλαξξίρεζεο απνηειείηαη απφ κηα επηθάλεηα HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm, ε νπνία θέξεη ζηελ κία πιεπξά εηδηθά ηεκάρηα, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ πνδηψλ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε θαη ζηελ άιιε δηαθνζκεηηθέο θπζαιίδεο επίζεο απφ HPL. Ο ηνίρνο 

ζηεξίδεηαη ζε δχν ππνζηπιψκαηα απφ ζσιήλα δηαηνκήο  Φ88,9mm,  χςνπο  2400mm.  Μεηαμχ  ηνπ  ηνίρνπ  αλαξξίρεζεο  θαη  ηνπ  

πχξγνπ  κε  ζθεπή  ππάξρεη θαηαζθεπή  απφ  ζσιήλα  Φ42,4mm  πνπ  δέλεη  ηελ  θαηαζθεπή  θαη  θέξεη  επίζεο  βνεζεηηθφ  ζρνηλί  γηα  ηελ 

αλάβαζε. Σν βνεζεηηθφ ζρνηλί θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαη ζα έρεη ζπλνιηθή δηαηνκή πεξίπνπ 

16mm. 

 

ΠΗΣΑΚΗ [HPL] 

Σν ζπηηάθη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ηνίρνπο κε δηαθνζκεηηθά θχθηα θαη κνλφξηρηε ζθεπή ζε ζρήκα θνρπιηνχ πνπ  εδξάδνπλ  πάλσ  ζε  παηάξη  

παξφκνηαο  θαηαζθεπήο  κε  απηά  ηνπ  ππφινηπνπ  παηρληδηνχ.  Οη  ηνίρνη,  ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαη ε ζθεπή θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL ηχπνπ 

MEG πάρνπο 12mm. Σα ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο  ελψλνληαη  κε  εηδηθά  πιαζηηθά  εμαξηήκαηα  (γσλίεο)  θαηαζθεπαζκέλεο  απφ  

HDPE  εληζρπκέλν  κε παινλήκαηα. ηνπο δχν ηνίρνπο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ζην ζπηηάθη ππάξρνπλ παξάζπξα ζε ζρήκα θπζαιίδαο,  

ελψ  εμσηεξηθά  ηα  πάλει  θέξνπλ  επηπιένλ  δηαθνζκεηηθά  ζηνηρεία  απφ  HPL  πνπ  αλαπαξηζηνχλ θπζαιίδεο, θχθηα θαη γεληθά ζεκαηηθά ζηνηρεία 

απφ ηνλ ππνζαιάζζην δηάθνζκν. Ο ηξίηνο ηνίρνο, ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ζπηηηνχ, απέλαληη αθξηβψο απφ ηελ είζνδν έρεη κεγαιχηεξν χςνο, 

ψζηε κε ε ηνπνζέηεζε ηεο ζθεπήο  λα  γίλεηαη  ππφ  θιίζε.  Η  ζθεπή  ηνπ  ζπηηηνχ  θαηαζθεπάδεηαη  νκνίσο  απφ  HPL  πάρνπο  12mm  

θαη αλαπαξηζηά έλα ηεξάζηην θνρχιη, κε αληίζηνηρεο ξαβδψζεηο θαη ραξάμεηο πνπ απνδίδνπλ αθξηβψο ηελ ζεκαηηθή κνξθή. 

 

ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ 

O «ζηχινο ππξνζβέζηε» θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ42,4 mm θαη κήθνο 2350 mm,   έλαλ ζσιήλα ίδηαο δηαηνκήο 

κνξθνπνηεκέλν ζε εκηθχθιην πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζχλδεζε ηεο αλαξξίρεζεο κε ηνπο ζηχινπο ηνπ πχξγνπ θαη πέληε ζσιήλεο Φ33.7mm 

κνξθνπνηεκέλεο ζε ζρήκα „Π‟ ηνπνζεηεκέλεο νξηδφληηα ζηνλ θπξίσο άμνλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηεινχλ ηα „παηήκαηα‟ ηεο αλαξξίρεζεο. 

 

HPL (High Pressure Laminate) 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο 

εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν 

δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη 

ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ)  πξέπεη  λα  είλαη  απφ  

αλνμείδσην  ράιπβα  ή  απφ  ράιπβα  ζεξκνγαιβαληζκέλν  (κε  ςεπδάξγπξν)  ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθάλεηαο κε ακκνβνιή. 

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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Όιεο  νη  βίδεο  ζηήξημεο  θαιχπηνληαη  απφ  ζηξνγγπιεκέλα  πιαζηηθά  πξνζηαηεπηηθά,  ηα  νπνία  παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο 

απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), 

πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην 

ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξφ θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. 

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ. 
 

 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

φςεηο 

θάηνςε 
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22. ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 3100 ρηι. 

Μήθνο : 1100 ρηι. 

Ύςνο : 850 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 5200 ρηι. Μήθνο : 

2500 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1400 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 5-12 εηψλ 

 

 
 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

Η ηξακπάια ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλεο γαιβάληδε ελ ζεξκφ  θαη βακκέλε κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο. 

Σν νξηδφληην θηλεηφ κέξνο ζα απνηειείηαη απφ 4  ζσιήλεο πνπ ζπγθνιινχληαη ζην θέληξν ηεο ηξακπάιαο. Ο κεραληζκφο θίλεζεο ζα ηνπνζεηείηαη ζην 

θάησ απφ ην νξηδφληην κέξνο θαη δηαγψληα ηεο βάζεο γηα λα απνδίδεη ηελ αίζζεζε πνιιαπιήο θαηεχζπλζεο. 

Η βάζε ηεο ηξακπάιαο ζα απνηειείηαη απφ 4 ζσιήλεο ζε ζρήκα ι γαιβάληδε ελ ζεξκφ. 

Σα θαζίζκαηα ηεο βάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπνπξεζάλε κε ελζσκαησκέλν ην αληηθξαδαζκηθφ ζχζηεκα γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη 

αζθάιεηα. 

Οη ρεηξνιαβέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζσιήλεο γαιβαληδέ ελ ζεξκφ θαη βακκέλεο κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΜΔΡΖ : Απφ ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη κειεηεκέλα γηα λα αληέρνπλ ηηο δπλάκεηο θφξηηζεο γηα ηηο 

νπνίεο πξννξίδνληαη. 

 

ΒΑΦΖ  : Σα ρξψκαηα κε ηα νπνία βάθεηαη ν εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο ( 

CEN ) κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα. 
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θάηνςε 

θάηνςε φςε 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

 
23. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΠΑΗΓΧΝ ΓΗΑ ΚΟΤΝΗΔ (8 ΣΔΜ.) 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 450 ρηι. 

Μήθνο : 230 ρηι. 

Ύςνο : 55 ρηι. 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

Ο  ππξήλαο  ηνπ  θαζίζκαηνο  απνηειείηαη  απφ     αλζεθηηθφ  θφληξα  πιαθέ  ην  νπνίν  είλαη επηθαιπκκέλν κε αθξφ πνιπνπξεζάλεο κε κηθξνπφξνπο γηα ηελ εμάιεηςε 

ηξαπκαηηζκνχ απφ θξνχζε. 

Οη αιπζίδεο θαζίζκαηνο 5 ρηι. είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εληζρπκέλν αηζάιη γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκφ   θαη   κε   επηθάιπςε   απφ   πνιπακίδην   .   ην   πιεζηέζηεξν   ζεκείν   ηνπ   

θαζίζκαηνο ηνπνζεηνχληαη αλνμείδσηνη ζχλδεζκνη γηα ηελ ηζρπξφηεξε ζχλδεζε θαζίζκαηνο αιπζίδαο. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΜΔΡΖ : Απφ ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη κειεηεκέλα γηα λα αληέρνπλ ηηο δπλάκεηο θφξηηζεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 
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24. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΛΑ Δ ΤΦΗΣΆΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΤΦΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 1,90Μ 

 

 
 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

Η ζθάια θαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκφ θαη βακκέλν  κε  πνιπεζηεξηθή  πνχδξα.  Οη  θνππαζηέο  ηεο  ζθάιαο  είλαη  θαηαζθεπαζκέλεο  απφ 
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αινπκίλην.  Σα  ζθαινπάηηα  θιεηζηνχ  ηχπνπ  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  αλαθπθισκέλν πνιπαηζπιέλην κε ειαζηηθή 

αληηνιηζζεηηθή  επηθάιπςε. ην πίζσ κέξνο ηεο ζθάιαο ππάξρεη θάιπςε κε πνιπαηζπιέλην γηα ηελ απφζβεζε ηνπ ζνξχβνπ. 

 

25. ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΗΓΗΧΝ 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 4100 ρηι. 

Μήθνο : 4750 ρηι. 

Ύςνο : 2150 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Πιάηνο : 7200 ρηι. Μήθνο : 

7750 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 850 ρηι. 

 

Θεκειίσζε: πεξίπνπ 16 ζεκέιηα ζε βάζνο 40 cm 

Ζιηθηαθή νκάδα: 2+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 
ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σν ηξίπηπρν φξγαλν παίδσλ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) αζθεπείο πχξγνπο ηνπνζεηεκέλνπο αθηηλσηά, έλαλ (1) πχξγν κε επηζηέγαζε ζην θέληξν, 

κία (1) ζθάια αλφδνπ, κία (1) θιίκαθα αλάβαζεο κε ξάβδνπο-παηήκαηα, κία (1) ζεκαηηθή γέθπξα „θηδη‟, κία (1) ζεκαηηθή γέθπξα 

„θάκπηα‟, κία θεθιηκέλε γέθπξα, κία (1) ζθάια γηα παηάξη, κία (1) ηζνπιήζξα, έλα (1) ζεκαηηθφ παξαπέην πξνζηαζίαο απφ πηψζε, έλα 

(1) θάγθειν ηχπνπ άβαθα, έλα (1) ζεκαηηθφ θάγθειν θαη ηξία (3) παλέια-αςίδεο. 

ΓΟΜΖ ΤΝΘΔΣΟΤ 

 

Σν ζχλζεην αλαπηχζζεηαη αθηηλσηά κε ηνπο ηξεηο αζθεπείο πχξγνπο λα ζπλδένληαη κε ηνλ επηζηεγαζκέλν θεληξηθφ πχξγν κε ηε κνξθή ηξηψλ αθηηλψλ. 

Η κία „αθηίλα‟ απνηειείηαη απφ ηε ξάκπα πνπ θαηαιήγεη ζην ςειφηεξν παηάξη κε ηελ ηζνπιήζξα, ε δεχηεξε απνηειείηαη απφ ηε ζεκαηηθή γέθπξα 

„θίδη‟ πνπ θαηαιήγεη ζην παηάξη κε ηελ θιίκαθα αλάβαζεο κε ξάβδνπο-παηήκαηα θαη ε ηξίηε απνηειείηαη απφ ηε ζεκαηηθή γέθπξα „θάκπηα‟ πνπ 

θαηαιήγεη ζην παηάξη κε ηε ζθάια αλφδνπ. Η είζνδνο ζην φξγαλν πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ηε ζθάια αλφδνπ είηε απφ ηελ θιίκαθα αλάβαζεο. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν ρξήζηεο νδεγείηαη κέζσ ησλ ζεκαηηθψλ γεθπξψλ ζηνλ θεληξηθφ πχξγν απφ φπνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη ζηελ ηξίηε „πηέξπγα‟ 
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ηνπ νξγάλνπ, ηε ξάκπα, λα βξεζεί ζηνλ ςειφηεξν πχξγν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνπιήζξα λα εμέιζεη απφ ην ζχλζεην. 

Σερληθή πεξηγξαθή επί κέξνπο ζηνηρείσλ 
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ΣΡΗΓΧΝΗΚΟ ΠΑΣΑΡΗ (h=400mm - 850mm [HPL]) 

 

Σα ηξία (3) παηάξηα ηεο θαηαζθεπήο έρνπλ ηξηγσληθή θάηνςε ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ δηαζηάζεσλ 60x60x60mm κε ηε κία πιεπξά λα έρεη 

θακπχιε απφιεμε, εθηφο απφ ην θεληξηθφ πνπ έρεη επζείεο απνιήμεηο. Δίλαη απφ HPL θαη έρνπλ πάρνο 15mm θαη θέξνπλ εηδηθή 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΔΠΗΣΔΓΑΖ 

 

Σν θεληξηθφ παηάξη ηνπ ζπλζέηνπ είλαη ηξηγσληθφ δηαζηάζεσλ φκνησλ κε ηα ππφινηπα θαη ζηεξίδεηαη ζε ηξία 

(3) ππνζηπιψκαηα, ηα δχν (2) χςνπο 1880mm  θαη  ην έλα (1) 1770mm πνπ δεκηνπξγνχλ θιίζε ζηελ επηζηέγαζε απφ HPL πάρνπο 15mm ζε ζρήκα ινπινπδηνχ. Σν ινπινχδη 

έρεη δηαζηάζεηο 850*1000mm θαη ζην θέληξν ηνπ έρεη νπή δηακέηξνπ 300mm απφ πνιπθαξβνληθφ πςειήο πνηφηεηαο. 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ-ΡΑΒΓΟΤ 

 

Απνηειείηαη απφ πιατλά – θνππαζηέο θαη ηξεηο (3) ξάβδνπο, σο βνεζήκαηα αλάβαζεο. Οη θνππαζηέο είλαη απφ HPL πάρνπο 15mm, κε 

κεηαιιηθέο βάζεηο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, γηα ηελ πάθησζε ηνπο ζην έδαθνο. Οη ξάβδνη αλάβαζεο θπθιηθήο δηαηνκήο Φ35mm θαη κήθνπο 

455mm είλαη απφ πξεζαξηζηή εκπνηηζκέλε μπιεία πεχθεο. Η ζθάια ζπλδέεηαη ζην ηξηγσληθφ παηάξη ζε χςνο 400mm απφ ην έδαθνο. 

ΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ 

 

Η θεθιηκέλε γέθπξα ελψλεη ην παηάξη ηεο ηζνπιήζξαο κε ην θεληξηθφ παηάξη. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 850mm ζε θάηνςε θαη πιάηνο 

450mm. Καζψο ην παηάξη ηεο ηζνπιήζξαο βξίζθεηαη ζην +850mm θαη ην θεληξηθφ   παηάξη ζην +400mm, ε γέθπξα βξίζθεηαη ππφ 

θιίζε. Καηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο 15mm θαη έρεη έμη (6) νπέο εκηθπθιηθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 140mm. ηελ δεμηά πιεπξά 

θαηά ηελ αλάβαζε, ε γέθπξα θέξεη ζρνηλί ελ είδεη θνππαζηήο. 

ΚΑΛΑ ΑΝΟΓΟΤ ΓΗΑ ΠΑΣΑΡΗ (h=400mm) 

 

Απνηειείηαη απφ πιατλά – θνππαζηέο θαη ζθαινπάηηα απφ HPL πάρνπο 15mm, κε κεηαιιηθέο βάζεηο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, γηα ηελ 

πάθησζε ηεο ζην έδαθνο. Σα ζθαινπάηηα είλαη εκηθπθιηθά θαη θέξνπλ εηδηθή αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Η ζθάια 

ζπλδέεηαη ζην πξψην ηξηγσληθφ παηάξη, ζε δχν ζηχινπο, θπθιηθήο δηαηνκήο Φ120mm, απφ πξεζαξηζηή, εκπνηηζκέλε μπιεία πεχθεο, ζε χςνο 

400mm απφ ην έδαθνο. 

ΤΣΖΜΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΗΗΑ L=1500mm (HPL) 

 

Απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε. 
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Η ζθάθε θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, έρεη κήθνο 1500mm θαη πιάηνο  460mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL 

πάρνπο 15mm. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή ηα πιατλά παξαπέηα αζθαιείαο ζηελ έμνδν ηεο ηζνπιήζξα θαη νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο 

απνηεινχλ έλα εληαίν ζχζηεκα απφ θάζε πιεπξά. πγθεθξηκέλα ζε θάζε πιεπξά ην πιατλφ αζθαιείαο πνπ ζπλδέεηαη κέζσ δχν (2) ζσιήλσλ 

Φ40mm κε ηα ππνζηπιψκαηα ηνπ πχξγνπ, ελψλεηαη κε ηηο θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο κε εηδηθέο βίδεο. Καη ηα δχν κέξε είλαη απφ HPL πάρνπο 

15mm. 

ην θελφ κεηαμχ ησλ δχν ζηχισλ ηνπ παηαξηνχ, πξνζαξκφδεηαη αλνμείδσηε ζσιήλα Φ33mm. H κπάξα θξαηήκαηνο θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην 

παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα. 

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνδφκελα  ζηελ ηζνπιήζξα, απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΑΡΑΠΔΣΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 

ην παηάξη πνπ ζπλδέεηαη ε ζθάια αλφδνπ κε θακπχια παηήκαηα, ππάξρεη ην παξαπέην πξνζηαζίαο απφ πηψζε ην νπνίν έρεη δηαζηάζεηο 

πεξίπνπ 700x550mm θαη απνηειείηαη απφ παλέια HPL πάρνπο 15mm θαη 5mm. Σν παξαπέην έρεη δηαδξαζηηθφ ξφιν ζην 

ζχλζεην γηαηί επηηξέπεη ην νπηηθφ θαη απηηθφ παηρλίδη κε ηα θηλνχκελα, πεξηζηξεθφκελα θαη δηαθαλή κέξε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα θέξεη δχν νπέο πνπ 

θαιχπηνληαη κε πνιπθαξβνληθφ δηαθαλέο ρξσκαηηζκέλν παλέιν. Πεξηκεηξηθά ηεο νπήο ηνπνζεηείηαη δαθηχιηνο απφ HPL πάρνπο 5mm. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΑΓΚΔΛΟ –ΑΒΑΚΑ 

 

Σν θάγθειν έρεη θακπχιε κνξθή αθνινπζψληαο ην ηφμν ηνπ παηαξηνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηζνπιήζξα.  Απνηειείηαη απφ δχν (2) νξηδφληηνπο 

ζσιήλεο δηαηνκήο Φ33mm ζηελ άλσ θαη θάησ πιεπξά θαη ηξεηο (3) θαηαθφξπθνπο ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηαηνκήο ζηα πιατλά θαη ην κέζν. 

Καηαθφξπθα ππάξρνπλ επηπιένλ κεηαιιηθέο βέξγεο πνπ θέξνπλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία απφ πνιπαηζπιέλην (PE), ζρεκαηίδνληαο παηρλίδη – 

άβαθα (αξηζκεηήξην). 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΚΑΓΚΔΛΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΧΔΧΝ HPL 

 

Σν θάγθειν έρεη εκηθπθιηθή θάηνςε θαη απνηειείηαη απφ θάζεηα ζηνηρεία απφ HPL πάρνπο 15mm πνπ αλαπαξηζηνχλ ζαιάζζην θπηηθφ 

δηάθνζκν (θχθηα) ή γξαζίδη. 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΔΦΤΡΑ ‘ΦΗΓΑΚΗ’ ΚΑΗ ‘ΚΑΜΠΗΑ’ 

 

Η θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο θαη ηα πιηθά είλαη ίδηα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Σα ζεκαηηθά παλέια θαη παξαπέηα πνπ ηνπνζεηνχληαη σο πξνζηαηεπηηθά 
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πηψζεσλ ζηηο θνππαζηέο αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ άμνλα ηεο γέθπξαο δηαθέξνπλ θαζψο θαη ηα παηήκαηα είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ γεθπξψλ. 

Ο ζθειεηφο ηεο γέθπξαο θαηαζθεπάδεηαη απφ γαιβαληδέ ζσιήλα δηαηνκήο Φ34mm. πγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο νξηδφληηνπο άμνλεο κε θπκαηνεηδή 

κνξθή (δχν (2) αλά θάζε πιεπξά). Ο έλα ηνπνζεηείηαη ρακειά ζην χςνο ηνπ παηαξηνχ θαη ν δεχηεξνο ζε χςνο πεξίπνπ 630mm απφ 

απηφλ. Αλάκεζα ζηνπο δχν ρακειφηεξνπο άμνλεο ζπλδένληαη ηα παηήκαηα κε ζπγθφιιεζε απφ αξηζηεξά θαη δεμηά. Σα παηήκαηα απνηεινχληαη απφ 

ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηαηνκήο. Ο θάζε ζσιήλαο έρεη κηα ειαθξηά θακπχιε πξνο ηα θάησ βάζνπο πεξίπνπ 100mm. Κεληξηθά ηνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα 

ζσιήλαο ίδηαο δηαηνκήο θαη χςνπο 50mm, πάλσ ζην νπνίν ζπλδένληαη κε εηδηθέο βίδεο πάλσ ζε ελδηάκεζε κεηαιιηθή βάζε πάρνπο 3mm ηα 

παηήκαηα. Καη    ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην πιηθφ ησλ παηεκάησλ είλαη HPL πάρνπο 15mm θαη θέξνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

ηε γέθπξα „θηδάθη‟ ηα παηήκαηα έρνπλ νξζνγσληθή θάηνςε δηαζηάζεσλ 40x20mm κε θακπχιεο απνιήμεηο θαηά πιάηνο. ηελ άιιε 

πεξίπησζε ηα παηήκαηα είλαη θπθιηθά κε δηάκεηξν 26mm. Η θάζε γέθπξα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 1.650mm. Η γέθπξα „θηδάθη‟ 

έρεη ηέζζεξα (4) παηήκαηα ηνπνζεηεκέλα αλά 40mm ην έλα απφ άιιν. Η γέθπξα „θάκπηα‟ έρεη ηξία (3) παηήκαηα ηνπνζεηεκέλα αλά  

35mm ην έλα απφ άιιν. 

Η πξψηε έρεη θνππαζηή απφ θάζε πιεπξά έλα εληαίν παλέιν HPL πάρνπο 15mm πνπ απεηθνλίδεη θηδάθη. Σν παλέιν ζπλδέεηαη ζηελ θάησ 

θαη πάλσ πιεπξά ζε ηξία θαη δχν ζεκεία αληίζηνηρα κε ηηο νξηδφληηεο θπκαηνεηδείο ζσιήλεο κε εηδηθά ειάζκαηα. Δπίζεο έρνπλ επηπιένλ έλα ζεκείν 

ζχλδεζεο κε ηελ θάζε θνιψλα ησλ πχξγσλ πνπ ζπλδένπλ. ηε πεξίπησζε ηεο γέθπξαο „θάκπηαο‟ ε θνππαζηή ζε θάζε πιεπξά απνηειείηαη απφ 

έλα παξαπέην πνπ ζπληίζεηαη απφ θπθιηθά παλέια HPL δηακέηξνπ 26mm θαη πάρνπο 15mm θαη ζρεκαηίδεη θάκπηα. Η θάζε θνππαζηή 

έρεη ζπλνιηθά έμη (6) παλέια πνπ αθξηαλά κεηαμχ ηνπο κε εηδηθέο βίδεο ηνπνζεηεκέλα κπξνο-πίζσ ην έλα απφ ην άιιν. Η ζχλζεζε είλαη ηέηνηα ψζηε 

ην παξαπέην λα έρεη θακπχιε κνξθή. Σν παξαπέην έρεη έλα (1) ζεκείν ζχλδεζεο κε ηελ άλσ ζσιήλα θαη ηξία (3) κε ηελ θάησ. Η ζχλδεζε γίλεηαη κε 

εηδηθά κεηαιιηθά ειάζκαηα. Σν πξψην θαη ην ηειεπηαίν παλέιν αληηζηνηρ ζπλδένληαη επίζεο θαη κε ηηο θνιψλεο ησλ πχξγσλ ηνπο νπνίνπο ζπλδέεη ε 

γέθπξα. 

ΑΦΗΓΔ HPL 

 

Οη αζθεπείο πχξγνη θέξνπλ ηα παλέια αςίδεο απφ HPL πάρνπο 15mm. Σα παλέια έρνπλ ηε κνξθή αςίδαο, ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνξπθή ησλ 

ππνζηπισκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλδένπλ ηηο δχν θνιψλεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ είζνδν ζε θάζε πχξγν. Έρνπλ κέγηζηε δηάκεηξν 600mm θαη 

πιάηνο 300-400mm. 

ΞΤΛΗΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Ο θνξέαο ηνπ νξγάλνπ απνηειείηαη απφ θνιψλεο θπθιηθήο δηαηνκήο Φ120mm, απφ πξεζαξηζηή, εκπνηηζκέλε μπιεία πεχθεο. 
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θάηνςε 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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26. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ 

 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 1600 ρηι. 

Μήθνο : 2410 ρηι. 

Ύςνο : 900 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 4600 ρηι. Μήθνο : 

5400 ρηι. 

φςε 
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Μέγηζην χςνο πηψζεο: 900 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 3+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ δχν (2) θηλεηνχο νξηδφληηνπο θνξείο ηαιαληψζεσο πνπ ζηεξίδνληαη ζε κία ζχλζεηε βάζε. Ο θάζε νξηδφληηνο θνξέαο θαηαζθεπάδεηαη απφ κία μχιηλε δνθφ 

δηαηνκήο 95 x 95mm θαη κήθνπο πεξίπνπ 2400mm. Η δνθφο ζε θάζε άθξν ηεο θέξεη μχιηλν  θάζηζκα  θαηαιιήισλ  δηαζηάζεσλ,  εηδηθά  δηακνξθσκέλν  

θαη  ρεηξνιαβή  γηα  ηε ζπγθξάηεζε  ηνπ  ρξήζηε,  ε  νπνία  ζηεξεψλεηαη  ζηαζεξά  ζηε  βάζε  ηνπ  θαζίζκαηνο.  Σα θέξνληα μχιηλα ζηνηρεία 

θαηαζθεπάδνληαη απφ εκπνηηζκέλε πεχθε αξθηηθνχ θχθινπ, 

Κάησ  απφ  θάζε  άθξν  ησλ  δνθψλ  ππάξρνπλ  ειαζηηθά  ζηνηρεία  γηα  ηελ  απνξξφθεζε  ησλ 

θξαδαζκψλ θαηά ηελ ρξήζε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ. ην θέληξν ηεο θάζε δνθνχ πξνζαξκφδνληαη   θαηαιιήισο   ξνπιεκάλ   γηα   ηελ   θαιχηεξε   ηαιάλησζε.   

Οη   έγρξσκεο 
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επηθάλεηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ή πιαθάδ ζαιάζζεο. Όιεο 

νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

αηρκεξά άθξα. 

 

Η  βάζε  απνηειείηαη  απφ  έλαλ  νξηδφληην  άμνλα  θαη  δχν  μχιηλνπο  νξζνζηάηεο,  νη  νπνίνη παθηψλνληαη ζην έδαθνο, φια 

θαηαιιήισλ δηαηνκψλ. Ο θάζε μχιηλνο ζηπινβάηεο απνηειεί θαηαθφξπθν  μχιηλν  θνισλάθη  δηαηνκήο  95  x  95mm  

θαη  χςνπο  400mm.  Οη  ζηπινβάηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νξηδφληηα κεηαιιηθή ζσιήλα θαηάιιειεο δηαηνκήο ε 

νπνία γηα ιφγνπο ζηαζεξφηεηαο θαη βέιηηζηεο αγθχξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ζην έδαθνο ζπγθνιιάηαη κε επηπιένλ  θαηαθφξπθε κεηαιιηθή 

ζσιήλα ίδηαο δηαηνκήο ε νπνία παθηψλεηαη ζην έδαθνο. 

Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ ηκήκα θάζε νξζνζηάηε γηα λα απνθεχγεηαη ε θαηαθξάηεζε πγξψλ θαη ε επαθή 

ηνπ μχινπ κε ην έδαθνο. Η θάζε βάζε είλαη δηαζηάζεσλ ηθαλψλ λα πξνζηαηεχζνπλ ην φξγαλν απφ θάζε είδνπο κεηαθίλεζε θαη ην 

θαζηζηνχλ αζθαιέο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. 

HPL (High Pressure Laminate) 

 

Σν HPL (High Pressure Laminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην 

αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο 

εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο 

πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ζπγθξνηείηαη 

απφ έγρξσκν δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο 

ξεηίλεο, θαη αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

 
Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο 

απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
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ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη απφ 

αλνμείδσην ράιπβα ή απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε 

ςεπδάξγπξν) ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν φπνπ έρεη πξνεγεζεί 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή. 

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα παξαπάλσ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο 

φπσο ην πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην 

(PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 

ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 

 

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα 

κέξε είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, 

ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα 

ρξψκαηα έρνπλ ζαλ βάζε ην λεξφ θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα 

ηα παηδηά. 

Η δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη 

κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ. 
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θάηνςε 

 
 ENΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

φςεηο 
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27. ΓΗΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ΑΠΟ HPL) (3ΣΔΜ.) 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΘΔ ΓΗΚΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Γηάκεηξνο : 1000 ρηι. 

Ύςνο : 300 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΓΗΚΧΝ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 
 

Mήθνο : 7000 ρηι. 
 

Πιάηνο:5050 ρηι. 
 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 300 ρηι. 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1,5+ εηψλ 

 

 

 

 
 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ κηα θπθιηθή επηθάλεηα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηξία (3) ειαηήξηα πηέζεσο. Ο ζθειεηφο ηεο θαηαζθεπήο ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ θνηινδνθνχο δηαηνκήο 

50x30 θαη πάρνπο 3mm πεξίπνπ, νη νπνίνη ζην θέληξν εηζέξρνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ραιπβδνέιαζκα  πάρνπο  6mm.  ην  επάλσ  κέξνο  ηνπ  

ζθειεηνχ  ζπγθνιιάηαη  κεηαιιηθφο δίζθνο   πάρνπο   6mm   πεξίπνπ  ζρεκαηίδνληαο   ηελ   επηθάλεηα   έδξαζεο   ησλ   θπθιηθψλ επηθαλεηψλ απφ αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν HPL 

κε εγράξαθηα ζρέδηα κνξθήο αξηζκψλ ή αληίζηνηρνπ  ζρεδίνπ.  Ο  δίζθνο  ζα  θέξεη  νπέο  γηα  ηελ  ζχλδεζε  κε  ην  πάησκα.  ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ θνηινδνθψλ 

ζπγθνιινχληαη επίζεο ειάζκαηα πάρνπο 6mm γηα ηελ ζχλδεζε ηεο θαηαζθεπήο κε ηα ειαηήξηα πηέζεσο. 

Η  πιαηθφξκα  ζα  θαηαζθεπάδεηαη  απφ  HPL  πάρνπο  13mm  πεξίπνπ  κε  αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ε νπνία ζα θέξεη εγράξαθηα ζρέδηα κνξθήο αξηζκψλ ή 

αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ. 

Η βάζε ζα απνηειείηαη απφ ηξία ειαηήξηα χςνπο 400mm, δηακέηξνπ 200mm θαη πάρνπο ζπείξαο 20mm πεξίπνπ. Σν θάζε ειαηήξην θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ράιπβα θαη είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη  ψζηε λα απνηξέπεη ηε ζηξέςε θαη ηε δίπισζε, θαζψο θαη ηνλ εγθισβηζκφ ησλ δαθηχισλ ησλ παηδηψλ - 

ρξεζηψλ, ελψ θέξεη δχν θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα αγθχξσζεο. Η άλσ πιάθα ζχζθημεο απνηειεί θαη ην ζηνηρείν ζχλδεζεο κε ηνλ ζθειεηφ 

ζηήξημεο. Η θάησ πιάθα αγθχξσζεο, είηε ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ έδαθνπο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε 

ζπλαξκνιφγεζε, είηε βηδψλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηθαλνχ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 
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φςε 

θάηνςε 

Η   θαηαζθεπή   ζα   ζεκειηψλεηαη   ζην   έδαθνο   κε   ηξείο   βάζεηο   πάθησζεο,   νη   νπνίεο ηνπνζεηνχληαη  ζε  νπέο  

εληφο  ηνπ  εδάθνπο,  δηαζηάζεσλ  350mm  (δηάκεηξνο)  x  500mm (βάζνο), νη νπνίεο ελ ζπλερεία ζα 

γεκίδνπλ κε ζθπξφδεκα. 

 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

28. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ (3ηεκ.) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Μήθνο : 3300 ρηι. 

 

Πιάηνο : 1800 ρηι. 

Ύςνο : 2200 ρηι. 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 
 

Mήθνο : 7200 ρηι. Πιάηνο: 

3000 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1200 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 2+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 2 παηδηψλ Η θαηαζθεπή ζα 

απνηειείηαη απφ: 
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 4 μχιηλνπο νξζνζηάηεο αλα δχν ζε ζρήκα Λ 

 1 νξηδφληηα κεηαιιηθή δνθφ 

 2 θαζίζκαηα θνχληαο παίδσλ κε αιπζίδεο 

 2 ρξσκαηηζηά πάλει 

 4 βάζεηο πάθησζεο 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε 11 μχιηλνπο νξζνζηάηεο 95x95mm απφ ζχλζεηε μπιεία , ε νπνία δελ ζα έρεη επεμεξγαζηεί κε ρξψκην ή αξζεληθφ. Η 

επεμεξγαζκέλε ζχλζεηε μπιεία   έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα. Σα δνθάξηα  ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε θζνξά ιφγσ ρξήζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

Ξύιηλνη νξζνζηάηεο:  νξζνζηάηεο 95x95mm   απφ ζχλζεηε μπιεία , ε νπνία δελ ζα έρεη επεμεξγαζηεί κε ρξψκην ή αξζεληθφ. 

Η επεμεξγαζκέλε ζχλζεηε μπιεία  έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα. Σα δνθάξηα  ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε θζνξά ιφγσ ρξήζεο 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

Οξηδόληηα  κεηαιιηθή  δνθόο:  γαιβαληζκέλε  ελ  ζεξκψ  ρσξίο  ρξψκα.  Θα  θέξεη  αλνμείδσηα  θνπδηλέηα αλάξηεζεο ησλ θαζηζκάησλ 

Καζίζκαηα θνύληαο παίδσλ κε αιπζίδεο: ηα θαζίζκαηα ζα είλαη ηχπνπ „ζαλίδα‟ θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηφ θανπηζνχθ κε 

εζσηεξηθή ελίζρπζε απφ αινπκίλην. Οη αιπζίδεο ζα είλαη γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ θαη ζα θέξνπλ αλνμείδσηα δαθηπιίδηα έλσζεο κε ην θάζηζκα πάρνπο 

10mm 

Υξσκαηηζηά πάλει: θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL πάρνπο 13mm. 
 

Βάζεηο πάθησζεο: γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ. 

 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



149 

 

θάηνςε 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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φςε 

 

 
 

29. ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΝΖΠΗΧΝ (2ηεκ.) 

 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 2150 εθ. 

Μήθνο : 3400 ρηι. 

Ύςνο : 220 εθ. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ(απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 3000 ρηι. Μήθνο : 

7000 ρηι. 

Ύςνο πηψζεο: 1200 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1-3 εηψλ 

 

Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 2 λεπίσλ Η θαηαζθεπή ζα 

απνηειείηαη απφ: 

 Ξχιηλν ζθειεηφ κε κεηαιιηθή νξηδφληηα δνθφ 

 Μεραληζκνχο αλάξηεζεο θαζηζκάησλ 

 Γχν (2) θαζίζκαηα θνχληαο λεπίσλ 
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θάηνςε 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Ξύιηλνο ζθειεηόο: Ο ζθειεηφο ηεο θνχληαο ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θάζεηα δνθάξηα, αλά δχν ζε ζρήκα Λ (ρηαζηή) θαη έλα 

νξηδφληην δνθάξη. Σα θάζεηα δνθάξηα 95x95mm ζα είλαη απφ ζχλζεηε μπιεία , 

ε νπνία δελ ζα έρεη επεμεξγαζηεί κε ρξψκην ή αξζεληθφ. Η επεμεξγαζκέλε ζχλζεηε μπιεία  έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα. Σα 

δνθάξηα  ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε θζνξά ιφγσ ρξήζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. To νξηδφληην 

δνθάξη ζα είλαη γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ θαη κε ρξσκαηηζκέλν. 

Μεραληζκόο αλάξηεζεο θαζίζκαηνο: Αλνμείδσηα θνπδηλέηα 

 

Καζίζκαηα θνύληαο λεπίσλ: θάζηζκα ηχπνπ θισβφο ρπηνχ θανπηζνχθ κε εζσηεξηθή ελίζρπζε αινπκηλίνπ θαηαζθεπαζκέλν 

ζχκθσλα κε ηε λφξκα EN 1176:2008. Οη αιπζίδεο ζα είλαη αλνμείδσηεο θαη ηέζζεξηο (4) γηα θάζε θάζηζκα. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά  

θαιχκκαηα. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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φςεηο 
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30. ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

Η ηζνπιήζξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm. Οη πιεπξέο ηεο ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ρξσκαηηζηά πάλει πάρνπο 13mm. Σν φξγαλν ζα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν 

γηα ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 1000mm πεξίπνπ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνπ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ πνιπακηδίνπ, 

αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 

 

 

 

 

 

 
31. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ NHΠΗΧΝ (4 ΣΔΜ.) 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Mήθνο : 310 ρηι. Πιάηνο : 

270 ρηι. 

Ύςνο : 210 ρηι. 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1-3 εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

Ο Ππξήλαο ηνπ θαζίζκαηνο απνηειείηαη απφ  αηζάιη  ην νπνίν είλαη επηθαιπκκέλν κε αθξφ πνιχνπξεζάλεο κε κηθξνπφξνπο γηα ηελ εμάιεηςε ηξαπκαηηζκνχ απφ θξνχζε. Έρεη εηδηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ εζσηεξηθά ηνπ θαζίζκαηνο , ην πεξηκεηξηθφ ζηεθάλη 10 εθαηνζηψλ είλαη δηακνξθσκέλν σο ιαβή ρεηξφο παξέρνληαο κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ 

θαη ην ζπγθξαηεί ηδαληθά κέζα ζην θάζηζκα. 

Οη αιπζίδεο ηνπ  θαζίζκαηνο 5 ρηι. είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εληζρπκέλν αηζάιη γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκφ θαη κε επηθάιπςε απφ πνιπακίδην . ην πιεζηέζηεξν 

ζεκείν ηνπ θαζίζκαηνο ηνπνζεηνχληαη αλνμείδσηνη ζχλδεζκνη γηα ηελ ηζρπξφηεξε ζχλδεζε θαζίζκαηνο αιπζίδαο. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΜΔΡΖ: Απφ ράιπβα γαιβαληδέ ελ ζεξκφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη κειεηεκέλα γηα λα αληέρνπλ ηηο δπλάκεηο θφξηηζεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 

 
ΒΑΦΖ: Σα ρξψκαηα κε ηα νπνία βάθεηαη ν εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο ( CEN ) κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα. 
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32. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (ΚΑΘΗΜΑ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ ΑΠΟ ΖPL) 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

Η κνξθή ηνπ ειαηεξίνπ (άινγν ή παξφκνην) απνηειείηαη απφ δχν 

ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 43εθ x 50εθ θαη 28εθ x 20εθ θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL 

15ρηι εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Σν θάζηζκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

πνιπνπξεζάλε κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 

 

HPL : Τςειήο πίεζεο δηαθνζκεηηθά Laminate. Καηαζθεπάδεηαη απφ ζηξψζεηο απφ επηιεγκέλα ραξηηά εκπνηηζκέλα 

κε  ζεξκνζθιεξαηλφκελεο  ζπλζεηηθέο ξεηίλεο, ελσκέλεο απφ ηελ ζεξκφηεηα θαη ηελ πνιχ πςειή πίεζε. 

Σν επηθαλεηαθφ ζηξψκα ελζσκαηψλεη δηαθνζκεηηθά ρξψκαηα ή ζρέδηα, είλαη εκπνηηζκέλα κε κειακίλε ξεηηλψλ γηα λα 

δψζεη πςειή αληνρή ζηε θζνξά, ηε ζεξκφηεηα θαη ηελ ρξψζε. 

Σα ζηξψκαηα ππξήλα είλαη εκπνηηζκέλα κε θαηλνιηθέο ξεηίλεο. 
 

Σν  πιηθφ  ζπκκνξθψλεηαη  κε  ην  πξφηππν  EN  438  θαη  ISO  4586.  Σα  πξφηππα  απηά θαζνξίδνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ δηαθφξσλ πνηνηήησλ ηνπ laminate, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Γηα λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο,  απαηηείηαη λα ειεγρζεί γηα: 
 

Αληνρή ζηελ θζνξά επηθάλεηα. Αληνρή ζε μεξή ζεξκφηεηα. ηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ. Αληνρή ζηελ θξνχζε. Αληνρή ζε ξσγκέο. Αληνρή 

ζε μχζηκν. Αληίζηαζε ζηνπο ιεθέδεο. Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ρξψκαηνο ζην ηερλεηφ θσο. Αληνρή ζε θαςίκαηα απφ ηζηγάξν. Αληίδξαζε 

ζηε θσηηά. 

 
33. KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ (ΝΖΠΗΧΝ) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Μήθνο : 3230 ρηι. 

 

Πιάηνο : 340 ρηι. 
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Ύςνο : 2210 ρηι. 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 
 

Mήθνο : 7000 ρηι. Πιάηνο: 

3500 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1300 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1,5+ εηψλ 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Γεληθά ε θαηαζθεπή ζα απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα δχν ππνζηπισκάησλ, θαη δχν θαζίζκαηα λεπίσλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ76 mm θαη πάρνπο 3mm. ηηο άθξεο ηνπ ζπγθνιινχληαη κεηαιιηθά 

ηεκάρηα ζσιήλα δηαηνκήο Φ128mm θαη πάρνπο 4mm ζρεκαηίδνληαο 

«Π».  Δζσηεξηθά  ησλ  ζσιελψλ  ζα  ηνπνζεηνχληαη  δηάηξεηα  κεηαιιηθά  ηεκάρηα  ηα  νπνία  ζα εμππεξεηνχλ  ηελ  ζχλδεζε  

ηνπ  «Π»  κε  ηνπο  θαηαθφξπθνπο  νξζνζηάηεο.  Οη  νξζνζηάηεο  ηεο θαηαζθεπήο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ128 

θαη πάρνπο 4mm επίζεο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα. Η αλάξηεζε πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε  πνπ  απνηειείηαη  απφ  δηάηξεην  ηεκάρην  

γαιβαληζκέλν  κέζα  ζην  νπνίν  ηνπνζεηείηαη  ην ξνπιεκάλ. Η δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm.  Απφ ηελ εηδηθή 

δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο (DIN 766) γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Η φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ εηδηθψλ γαιβαληδέ βάζεσλ. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη 

γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σν θάζηζκα λεπίσλ πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 θαηαζθεπαζκέλν απφ ιάκα  αινπκηλίνπ  πνπ  

πεξηβάιιεηαη  πιήξσο  απφ  θανπηζνχθ  θαη  θέξεη  θισβφ  ππελδεδπκέλν  κε πνιπνπξεζάλε πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. 

ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη  θιπ)  πξέπεη  λα  είλαη  

απφ  αλνμείδσην  ράιπβα  ή  απφ  ράιπβα  ζεξκνγαιβαληζκέλν  (κε ςεπδάξγπξν)  ή  ειεθηξνγαιβαληζκέλν  φπνπ  έρεη  πξνεγεζεί  

πξνεηνηκαζία  ηεο  επηθάλεηαο  κε ακκνβνιή. 

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία  γηα  ηα  νπνία  έρνπλ  κειεηεζεί  
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ζχκθσλα  κε  ηηο  ζρεηηθέο  λφξκεο  ψζηε  λα  αληέρνπλ  ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 

 

Γηα  ηελ  πξνζηαζία  θαηά  ηεο  ζθνπξηάο,  ηα  κεηαιιηθά  κέξε  βάθνληαη  ειεθηξνζηαηηθά  κε  πνχδξα 

polyester, δχν ζηξσκάησλ. 
 

ΑΦΑΛΔΗΑ 
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θάηνςε 

   φςεηο  

Σν παηρλίδη έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ „‟Equipment Safety Law EN 

1176-2008‟‟, έρεη ειεγρζεί θαη έρεη πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειφηεηα θαη ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο, 

απφ ηνλ ΔΛ.Ο.Σ. ¨Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο¨. 

 

 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚA ΥΔΓΗA ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

 
34. KOYNIA METΣΑΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ (ΠΑΗΓΗΧΝ) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 
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Μήθνο : 3230 ρηι. 

 

Πιάηνο : 220 ρηι. 
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Ύςνο : 2210 ρηι. 
 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

 

Mήθνο : 7000 ρηι. 

Πιάηνο: 3500 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1300 ρηι. 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: 3+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Γεληθά ε θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ νξηδφληην άμνλα πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζχζηεκα δχν ππνζηπισκάησλ, θαη δχν θαζίζκαηα παηδηψλ. 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ76 mm θαη 

πάρνπο 3mm. ηηο άθξεο ηνπ ζπγθνιινχληαη κεηαιιηθά ηεκάρηα ζσιήλα 

δηαηνκήο Φ128mm θαη πάρνπο 4mm ζρεκαηίδνληαο 

«Π». Δζσηεξηθά ησλ ζσιελψλ ηνπνζεηνχληαη δηάηξεηα κεηαιιηθά ηεκάρηα ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ ηελ ζχλδεζε ηνπ «Π» κε ηνπο θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο. 

Οη νξζνζηάηεο ηεο θαηαζθεπήο θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ128 

θαη πάρνπο 4mm επίζεο. 

Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο αλαξηψληαη απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα. Η αλάξηεζε 

πινπνηείηαη κε εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ δηάηξεην ηεκάρην 

γαιβαληζκέλν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Η δηάηαμε 

ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm. Απφ ηελ εηδηθή δηάηαμε μεθηλνχλ αιπζίδεο 

(DIN 766) γαιβαληζκέλεο πνπ απνιήγνπλ ζηα θαζίζκαηα. 

Η φιε θαηαζθεπή παθηψλεηαη ζην έδαθνο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, κέζσ 

εηδηθψλ γαιβαληδέ βάζεσλ. πλνιηθά ε θαηαζθεπή είλαη γαιβαληζκέλε ελ 

ζεξκψ ψζηε λα είλαη αλζεθηηθή ζε πγξαζία θαη ινηπέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
Σν θάζηζκα παηδηψλ πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαηά ΔΝ 1176 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ιάκα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 400x125 θαη πάρνπο 2mm 

πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ ψζηε λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη 
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άλεην ζηε ρξήζε. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη  θιπ)  πξέπεη  λα  είλαη  

απφ  αλνμείδσην  ράιπβα  ή  απφ  ράιπβα  ζεξκνγαιβαληζκέλν  (κε ςεπδάξγπξν)  ή  ειεθηξνγαιβαληζκέλν  φπνπ  έρεη  πξνεγεζεί  

πξνεηνηκαζία  ηεο  επηθάλεηαο  κε ακκνβνιή. 

Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία  γηα  ηα  νπνία  έρνπλ  κειεηεζεί  

ζχκθσλα  κε  ηηο  ζρεηηθέο  λφξκεο  ψζηε  λα  αληέρνπλ  ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 

 

Γηα  ηελ  πξνζηαζία  θαηά  ηεο  ζθνπξηάο,  ηα  κεηαιιηθά  κέξε  βάθνληαη  ειεθηξνζηαηηθά  κε  πνχδξα polyester, δχν 

ζηξσκάησλ. 

 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚA ΥΔΓΗA ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θάηνςε 
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   φςεηο  

 

 

35. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΣΟΤΛΗΘΡΑ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Μήθνο : 2700 ρηι. 

 

Πιάηνο : 550 ρηι. 

Ύςνο : 2150 ρηι. 
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ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 
 

Mήθνο : 6200 ρηι. 

Πιάηνο: 3550 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1250 ρηι. 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: 3+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

Η ζεκαηηθή θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ην ζθειεηφ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

θνππαζηέο θαη ηελ θιίκαθα αλφδνπ, παηάξη θαη ηζνπιήζξα. Ο ζθειεηφο κε ηηο 

θνππαζηέο έρεη ζεκαηηθή κνξθή κε θακπχιεο. Απαξηίδεηαη απφ δχν 

παξάιιεινπο θακπχινπο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο Φ60mm πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

πξνζαξκφδεηαη ε ππφινηπε ζεκαηηθή κνξθή απφ θακππισκέλνπο ζσιήλεο 

Φ33,7mm. Η ζχλζεζε κε ηηο θακπχιεο ζσιήλεο είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε 

ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θελά, θάπνηα απφ ηα νπνία πιεξψλνληαη κε 

θνκκάηηα απφ HPL ζε δηάθνξα ρξψκαηα. 

Tα ζθαινπάηηα ηεο θιίκαθαο αλφδνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλα Φ33,7mm 

πάρνπο 2mm θαη είλαη ζπγθνιιεκέλα ζηνλ πιεπξηθφ άμνλα ηεο ζθάιαο. Καηά 

κήθνο ηεο θιίκαθαο αλφδνπ θαηαζθεπάδεηαη θνππαζηή αζθαιείαο κε ην 

αλάινγν θηγθιίδσκα απφ ζσιήλα Φ26,9mm πάρνπο 2mm. 

Η ηζνπιήζξα απνηειείηαη απφ ηελ ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο, ηελ κπάξα 

θξαηήκαηνο, ηηο θνππαζηέο θαη ηε βάζε. Η ζθάθε έρεη κήθνο 2500mm, πιάηνο 

450mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP (εληζρπκέλνο πνιπεζηέξαο κε 

επηκήθεηο ίλεο πάινπ) πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθσο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο 

δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 

θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. Οη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm. Σα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ, 

θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 12mm. ην θελφ κεηαμχ ησλ πιατλψλ 

αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο 
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ζσιήλεο Φ 26,9mm ζε θάζε πιεπξά. ην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750mm απφ ηε 

ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ κπάξα θξαηήκαηνο 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ Φ 27mm. H κπάξα θξαηήκαηνο 

θαη ηα πιατλά αλαγθάδνπλ ην παηδί λα βξεζεί ζε θαζηζηή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηέβεη απφ ηελ ηζνπιήζξα. 

Γηα ηελ πάθησζε ή ηε ζηήξημε ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά 

ηεκάρηα απφ ιάκα πάρνπο 3mm θαη ζσιήλα Φ 21,3mm, πάρνπο 2mm ηα νπνία 

ζηεξεψλνληαη κε γαιβαληδέ θαζνλφβηδεο ζηηο θνππαζηέο ηηο ηζνπιήζξαο. 

 
 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚA ΥΔΓΗA ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

 

θάηνςε 
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φςεηο 
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36. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (2 ΘΔΔΧΝ) 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Μήθνο : 3320 ρηι. 

 

Πιάηνο : 370 ρηι. 

Ύςνο : 790 ρηι. 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 
 

Mήθνο : 5320 ρηι. Πιάηνο: 

2370 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 600 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 1+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Γεληθά ε θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ ηνλ γαιβαληζκέλν νξηδφληην άμνλα 

πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχλζεηε βάζε δχν ειαηεξίσλ. 

Ο θπξίσο άμνλαο ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα δηαηνκήο Φ76,1mm, 

πάρνπο 3mm θαη έρεη κήθνο 3250 mm. ην κέζνλ ηνπ θέξεη κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή δηακνξθσκέλε εξγνζηαζηαθά απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm 

ην νπνίν θαη απνηειεί ην ζπλδεηήξην ζηνηρείν κε ηελ βάζε. ην κέζν ηεο 

ηνπνζεηνχληαη ηξηγσληθήο κνξθήο ειάζκαηα πάρνπο 4mm ηα νπνία θέξνπλ 

ζπγθνιιεηέο ζέζεηο 

«θνπδηλέηα» ζηηο νπνίεο εδξάδνπλ νη έλζθαηξνη ηξηβείο. 

Η βάζε απνηειείηαη απφ ζηξαληδαξηζηφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm ζην 

νπνίν εδξάδνπλ ηα ειαηήξηα. ην κέζν ηεο θέξεη ελίζρπζε απφ θνηινδνθφ 

δηαηνκήο 120x60x4mm. Δθαηέξσζελ ηεο βάζεο ηνπνζεηνχληαη 

ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 4mm ηα νπνία ζπγθξαηνχλ ηνπο άμνλεο 

πεξηζηξνθήο ησλ

 ξνπιεκάλ. ηε κέζε ηεο ηξακπάιαο 

ππάξρεη εηδηθφ νβάι ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 
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θάηνςε 

12,7mm κε αληηνιηζζεηηθή επηθαλεηαθή επίζηξσζε, επάλσ ζην νπνίν 

κπνξνχλ ηα παηδηά λα ηζνξξνπήζνπλ / ηξακπαιηζηνχλ κε αζθάιεηα 

ηαπηνρξφλσο κε ηα παηδηά πνπ θάζνληαη ζηηο ζέζεηο αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ 

άμνλα. 

Σα θαζίζκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm. 

Γηαζέηνπλ εηδηθέο ρεηξνιαβέο θαη παηήκαηα γηα ηα πφδηα. 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο ζα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά, γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚA ΥΔΓΗA ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

 

φςεηο 

 
 

37. ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ 'ΣΡΑΚΣΔΡ' 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50ρηι.) 

Μήθνο : 2700 ρηι. 

 

Πιάηνο : 1000 ρηι. 

Ύςνο : 2000 ρηι. 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50ρηι.) 
 

Mήθνο : 5900 ρηι. Πιάηνο: 

4100 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 600 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 2+ εηψλ 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 

 δύν (2) ηεηξάγσλνπο πύξγνπο αζθεπείο 

 έλα (1) ζύζηεκα ηζνπιήζξαο πνπ πξνζαξκόδεηαη ζε ύςνο 0,41κ. 

 κία (1) κεηαιιηθή θιίκαθα αλάβαζεο 

 έλα (1) πεξηζηξεθόκελν ηηκόλη 

 πξνζηαηεπηηθά παλέια πηώζεο κε εγράξαθηε δηαθόζκεζε 

 ηέζζεξεηο (4) ξόδεο 

 έλα (1) παηρλίδη κε θηλνύκελα ζηνηρεία 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Σν ζχλζεην είλαη θαηαζθεπαζκέλν θπξίσο απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ 

θαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ 

κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο είλαη 

θαηάιιειε, ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε ελαιιαγέο θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. Σα ππνζηπιψκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζσιήλεο δηαηνκήο 

Φ90mm πεξίπνπ, ελψ ζηηο άθξεο ηνπο ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθά πνιπακηδηθά 

(PA 6) θαπάθηα, δίλνληαο ζην ηειείσκα ηεο θνιψλαο εκηζθαηξηθφ ζρήκα. Σα 

δεπηεξεχνληα ζηνηρεία είλαη δηαηνκήο Φ27,5-35mm. Σα παηάξηα απνηεινχληαη 

απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ εληφο ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ην 
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πάησκα απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL. Η ζθάθε ηεο ηζνπιήζξαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην αηζάιη. 

 
Σεηξάγσλνη πύξγνη (h=0,41κ. & h=0,59κ.) 

Σν θάζε παηάξη πχξγνπ έρεη δηαζηάζεηο 700x700mm πεξίπνπ θαη ζηεξίδεηαη 

ζε ηέζζεξα ππνζηπιψκαηα. Σα δχν παηάξηα ζπλδένληα θαη σο εθ ηνχηνπ 

κνηξάδνληαη ην δεχγνο ησλ θεληξηθψλ ππνζηπισκάησλ. ηα ππνζηπιψκαηα 

θαη ζε θαηάιιειν χςνο, ζηεξεψλνληαη ηέζζεξηο κεηαιιηθέο ηξαβέξζεο 

δηαζηάζεσλ, δεκηνπξγψληαο έλα ηεηξαγσληθφ πιαίζην, έλα γηα θάζε παηάξη. 

Δζσηεξηθά ηνπ θάζε πιαηζίνπ πξνζαξκφδεηαη ην πάησκα ηνπ παηαξηνχ 

θαηαζθεπαζκέλν απφ παλέιν αληηνιηζζεηηθνχ HPL. ηνλ ςειφηεξν πχξγν 

αλάκεζα ζηα κεηαιιηθά ππνζηπιψκαηα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια έλα ηηκφλη 

πνπ πεξηζηξέθεηαη. 

Αληίζηνηρα ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ νξγάλνπ ζην ρακειφηεξν πχξγν θαη απφ 

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ, πξνζαξκφδεηαη ην παηρλίδη κε ηα θηλνχκελα 

ζηνηρεία πνπ απνηειείηαη απφ κία νξηδφληηα κεηαιιηθή ζσιήλα Φ32,5mm 

πεξίπνπ, ηελ νπνία δηαπεξλνχλ θπθιηθά ηεκάρηα απφ HPL εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

πνπ κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαηά κήθνο απηήο. 

 

Μεηαιιηθή θιίκαθα αλόδνπ 

ηνλ ςειφηεξν πχξγν πξνζαξκφδεηαη ε κεηαιιηθή αλάβαζε πνπ απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξεηο νξηδφληηεο ζσιήλεο-παηήκαηα Φ27,5mm θαη κήθνπο 300mm 

πεξίπνπ, ηα νπνία ζηεξεψλνληαη ζε δχν πιεπξηθέο ζσιήλεο δηαηνκήο Φ35mm 

πνπ θακππιψλνπλ ζηελ έλσζε κε ηε κεηαιιηθή ηξαβέξζα ηνπ παηαξηνχ. 
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θάηνςε 

ύζηεκα ηζνπιήζξαο (h=590mm) 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηε ζθάθε θαη ηα πιατλά ηεο ηζνπιήζξαο. Η 

ηζνπιήζξα έρεη κήθνο νιίζζεζεο 1300mm πεξίπνπ θαη πιάηνο 480mm 

πεξίπνπ. Η ζθάθε θαη ηα πιατλά ηεο θνππαζηήο απνηεινχλ έλα εληαίν 

ζχζηεκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. Δλαιιαθηηθά ζα 

κπνξεί ε ζθάθε λα απνηειείηαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη λα εθαξκφδεηαη 

θαηάιιεια αλάκεζα ζε δχν παξάιιεια παλέια απφ HPL πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη 

σο πιατλά. Μία νξηδφληηα κεηαιιηθή ζσιήλα ζηελ είζνδν ηεο ηζνπιήζξαο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ιαβή θαη απφ ηνλ ρξήζηε γηα λα μεθηλήζεη ηελ νιίζζεζε 

ζηελ ηζνπιήζξα. 

 

Πξνζηαηεπηηθά παλέια πηώζεο θαη δηαθνζκεηηθέο ξόδεο 

Σφζν ηα πξνζηαηεπηηθά παλέια πηψζεο φζν θαη νη ηέζζεξεηο δηαθνζκεηηθέο 

ξφδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL εμσηεξηθνχ ρψξνπ, πάρνπο 15mm θαη 

θέξνπλ θαηάιιειεο δηαθνζκεηηθέο ραξάμεηο. 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚA ΥΔΓΗA ΟΡΓΑΝΟΤ 
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38. ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Μήθνο : 5900 ρηι. 

 

Πιάηνο : 2400 ρηι. 

Ύςνο : 3200 ρηι. 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 
 

Mήθνο : 9350 ρηι. Πιάηνο: 

5400 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1200 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 2-8 εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 
 

 1 πιαηθφξκα + 1,17m  κε θεθιηκέλν ζθέπαζηξν 

 1 πιαηθφξκα + 1,17m  κε δηπιφ κπαιθφλη 

 1 πιαηθφξκα + 0,60m  κε δηπιφ κπαιθφλη 

 1 ζπηηάθη 

 1 ηξαπεδάθη δξαζηεξηνηήησλ 

 1 θαζηζηηθφ πάγθν 

 1 δηπιφ θαζηζηηθφ κε ηξαπεδάθη 

 1 ηζνπιήζξα 

 1 ζθαινπάηη αλφδνπ 

φςε 
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 1 πάλει δξαζηεξηνηήησλ 

 1 γέθπξα κε ζθάια αλάβαζεο θαη πάλει δξαζηεξηνηήησλ 

 1 ζεκαηηθή ζχλζεζε ‟Φνίληθαο‟ 
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 1 ζεκαηηθφ ζηνηρείν „θνπθνπβάγηα‟ 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Η θαηαζθεπή ζα ζηεξίδεηαη ζε 11 μχιηλνπο νξζνζηάηεο 95x95mm απφ ζχλζεηε μπιεία , ε νπνία δελ ζα έρεη επεμεξγαζηεί κε ρξψκην ή αξζεληθφ. Η 

επεμεξγαζκέλε ζχλζεηε μπιεία   έρεη κεγάιε αληνρή θαη δηαζηαιηηθή ζηαζεξφηεηα. Σα δνθάξηα  ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε θζνξά ιφγσ ρξήζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηνπο ηεξκίηεο. 

Πιαηθόξκεο:  θαηαζθεπαζκέλεο απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm 
 

θέπαζηξν: θαηαζθεπαζκέλν απφ πιάθα πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 10mm 
 

Γηπιό κπαιθόλη: θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν θακπχια θχιια αινπκηλίνπ, δηάηξεην κε ιέηδεξ, θαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή. ην 

επάλσ κέξνο θάζε ηκήκα αινπκηλίνπ θέξεη θνππαζηή απφ HPL πάρνπο 13mm θαηά κήθνο φιεο ηεο πάλσ επηθάλεηαο ηνπ κπαιθνληνχ. 

πηηάθη: θαηαζθεπαζκέλν απφ ρξσκαηηζηά πάλει. Θα θέξεη δηαθνζκεηηθά παξάζπξα απφ HPL πάρνπο 13mm 
 

Σξαπεδάθη δξαζηεξηνηήησλ: θπθιηθφ ηξαπεδάθη θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL πάρνπο 13mm. Σν ηξαπεδάθη ζα 

ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηε απφ αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm , πάρνπο 2mm 

Καζηζηηθόο πάγθνο: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm 

 

Γηπιό θαζηζηηθό κε ηξαπεδάθη: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm 
 

Σζνπιήζξα: θαηαζθεπαζκέλε   απφ   αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm, ίζηα θαη κε θακππινεηδή κνξθή απφ ηε κία 

πιεπξά. Οη πιεπξέο ηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρξσκαηηζηά πάλει. 

θαινπάηη  αλόδνπ:  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  απφ  αληηνιηζζεηηθφ  HPL  πάρνπο  12,5mm  θαη  ζα  θέξεη θνππαζηή απφ 

αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm , πάρνπο  2mm 

Πάλει δξαζηεξηνηήησλ: Υξσκαηηζηφ πάλει ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο (θαη‟ ειάρηζηνλ): αξηζκεηήξην, θηδάθη, 

πάδι. 

Γέθπξα  κε  ζθάια  αλάβαζεο  θαη  πάλει  δξαζηεξηνηήησλ:  ηα  ζθαινπάηηα  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 

12,5mm. Γεμηά θαη αξηζηεξά ηεο γέθπξαο ζα ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά ρξσκαηηζηά πάλει κε δξαζηεξηφηεηα „θηδάθη‟ 
 

Θεκαηηθή ζχλζεζε ‟Φνίληθαο‟: θαηαζθεπαζκέλν εμ‟ νινθιήξνπ απφ πάλει HPL πάρνπο 13mm Θεκαηηθφ ζηνηρείν 

„θνπθνπβάγηα‟: θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηφ πνιππξνππιέλην. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

Σν  πξνζθεξφκελν  πξντφλ  ζα  πξέπεη  λα  θέξεη  ηνλ  αξηζκφ  ζεηξάο  παξαγσγήο  ,  ηνλ  παξαγσγφ  θαη  ηελ πηζηνπνίεζε  ζπκβαηφηεηαο  

–  πηζηνπνίεζε  ζπκκφξθσζεο  (  δει.  πηζηνπνίεζεο  ζεηξάο  παξαγσγήο  ηνπ πξντφληνο ) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκφο. 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



173 

 

θάηνςε 

θάηνςε 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

φςεηο 

 

 
 

39. ΜΤΛΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι) 
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Μήθνο : 1200 ρηι. 

 

Πιάηνο : 1200 ρηι. 

Ύςνο : 950 ρηι. 
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ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι) 
 

Mήθνο : 5200 ρηι. Πιάηνο: 

5200 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 1000 ρηι. 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: 3+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ 
 

 1 βάζε κχινπ & άμνλα πεξηζηξνθήο 

 1 πάησκα κχινπ 

 1 ηξαπεδάθη κχινπ 

 θειεηφο κχινπ 

 Υξσκαηηζηφ πάλει 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Bάζε κύινπ & άμνλαο πεξηζηξνθήο: κεηαιιηθά γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ πεξαζκέλα κε αλζεθηηθή ζηξψζε ρξψκαηνο κε αληνρή ζηα γδαξζίκαηα θαη ηε θζνξά. 

Πάησκα κύινπ: θαηαζθεπαζκέλν απφ πάρνπο 12,5mm ζπκπαγνχο πιηθνχ (HPL) κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. 
 

Σξαπεδάθη κύινπ: θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν πάλει HPL πάρνπο 13mm. 

 

θειεηόο κύινπ: θαηαζθεπαζκέλνο εμ‟ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ζσιήλα Ø40mm πάρνπο 2mm 
 

Υξσκαηηζηό πάλει: θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL πάρνπο 13mm. 
 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

Σν  πξνζθεξφκελν  πξντφλ  ζα  πξέπεη  λα  θέξεη  ηνλ  αξηζκφ  ζεηξάο  παξαγσγήο  ,  ηνλ  παξαγσγφ  θαη  ηελ πηζηνπνίεζε  ζπκβαηφηεηαο  

–  πηζηνπνίεζε  ζπκκφξθσζεο  (  δει.  πηζηνπνίεζεο  ζεηξάο  παξαγσγήο  ηνπ πξντφληνο ) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκφο. 

 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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φςε 
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40. ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΚΤΛΟ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι) 

Μήθνο : 900 ρηι. 

 

Πιάηνο : 300 ρηι. 

Ύςνο : 800 ρηι. 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι) 
 

Mήθνο : 3300 ρηι. Πιάηνο: 

2300 ρηι. 

Μέγηζην χςνο πηψζεο: 530 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 2+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 
 1 βάζε πάθησζεο 

 1 ειαηήξην ηαιάλησζεο 

 1 θαζηζηηθφ 

 1 δηαθνζκεηηθφ ρξσκαηηζηφ πάλει „ΚΤΛΟ‟ 

 2  ρεηξνιαβέο 

 2 πνδνιαβέο 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



178 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Βάζε πάθησζεο: γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ. 
 

Διαηήξην: ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  απφ  δηαβαζκηζκέλν  ράιπβα  35SCD6,  ακκνβνιεκέλν,  ρσξίο  πηέζεηο, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ 

θαη επηθαιπκκέλν κε 2 ζηξψζεηο θνληνξηνπνηεκέλνπ επνμηθνχ πνιπεζηέξα πάρνπο 100 microns. 

Καζηζηηθό: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm 
 

Μνξθή Ηππόθακπνο: θαηαζθεπαζκέλε απφ HPL πάρνπο 13mm 

 

Υεηξνιαβέο θαη νη πνδνιαβέο: θαηαζθεπαζκέλεο απφ εμαηξεηηθά ζηαζεξφ πνιπακηδίνπ πιαζηηθφ 

Η έλσζε ηνπ ειαηεξίνπ ηφζν κε ηε βάζεο πάθησζεο φζν θαη κε ην θαζηζηηθφ ζα γίλεηαη κέζσ αζθαινχο πνιπακηδίνπ εμαξηήκαηνο 

ζπλαξκνγήο,  ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην ειαηήξην κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη εμαηξεηηθή αζθάιεηα. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 
 

 
φςε 

 
θάηνςε 

 

41. ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ ΘΔΔΧΝ 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Μήθνο : 2600 ρηι. 

 

Πιάηνο : 300 ρηι. 
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Ύςνο : 850 ρηι. 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 5 εθ.) 

Mήθνο : 4700 ρηι. Πιάηνο: 

2300 ρηι. 
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Μέγηζην χςνο πηψζεο: 750 ρηι. 
 

Ζιηθηαθή νκάδα: 2+ εηψλ 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Η ηξακπάια ζα απνηειείηαη απφ: 
 

 1 δνθφ ηαιάλησζεο 

 

 2 ειαηήξηα 

 

 2 βάζεηο 

 

 2 ζεκαηηθά πάλει θαζηζηηθνχ 

 

 4 θαζηζηηθά 

 

 8  ρεηξνιαβέο 

 

 8 πνδνιαβέο 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Γνθόο  ηαιάλησζεο:  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλε  από  μύιν  95x95mm  πιαζηηθνπνηεκέλεο  ζχλζεηεο μπιείαο. 

Διαηήξηα:  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλα  απφ  δηαβαζκηζκέλν  ράιπβα  35SCD6,  ακκνβνιεκέλν,  ρσξίο  πηέζεηο, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ 

θαη επηθαιπκκέλν κε 2 ζηξψζεηο θνληνξηνπνηεκέλνπ επνμηθνχ πνιπεζηέξα πάρνπο 100 microns.  Η  έλσζε  ηνπ  ειαηεξίνπ  ηφζν  κε  ηε  

βάζεο  πάθησζεο  φζν  θαη  κε  ην  θαζηζηηθφ  ζα  γίλεηαη  κέζσ αζθαινχο  πνιπακηδηθνχ εμαξηήκαηνο ζπλαξκνγήο,  ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην ειαηήξην 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη εμαηξεηηθή αζθάιεηα 

Βάζεηο πάθησζεο: γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ. 

 

Θεκαηηθά πάλει θαζηζηηθνύ : ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ HPL πάρνπο 13mm θαη ζα έρνπλ ηε κνξθή „βαηξαράθηα‟ ή παξφκνην. 

Καζηζηηθά: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm 
 

Υεηξνιαβέο: θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζηαζεξφ πνιπακηδηθφ πιαζηηθφ εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηα ρεξάθηα ησλ παηδηψλ. 

Πνδνιαβέο:   θαηαζθεπαζκέλεο   απφ   ζηαζεξφ   πνιπακηδηθφ   πιαζηηθφ   εξγνλνκηθά   ζρεδηαζκέλεο   κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα 

ηελ απνθπγή γιηζηξεκάησλ 

Δμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: απφ αλνμείδσην ράιπβα πνπ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ πνιπακηδίνπ, αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 

Σν  πξνζθεξφκελν  πξντφλ  ζα  πξέπεη  λα  θέξεη  ηνλ  αξηζκφ  ζεηξάο  παξαγσγήο  ,  ηνλ  παξαγσγφ  θαη  ηελ πηζηνπνίεζε  ζπκβαηφηεηαο  

–  πηζηνπνίεζε  ζπκκφξθσζεο  (  δει.  πηζηνπνίεζεο  ζεηξάο  παξαγσγήο  ηνπ πξντφληνο ) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκφο. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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θάηνςε φςε 

 

 
 

42. OΡΓΑΝΟ ΑΔROSKATE 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 3700 ρηι. 

Μήθνο : 7800 ρηι. 

Ύςνο : 3000 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 3100 ρηι. Μήθνο : 

8000 ρηι. 

Ύςνο πηψζεο: 1500 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 6+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Σν φξγαλν ζα ζηεξίδεηαη ζε   2 ζε μχιηλνπο νξζνζηάηεο απφ πιαζηηθνπνηεκέλε θνπξληζηή μπιεία   δηαηνκήο 

Ø125mm θαη 4 αληηξξίδεο   απφ αλνμείδσηεο ζσιήλεο Ø40mm πάρνπο 2mm). ε ζχλδεζε ησλ αλνμείδσησλ ηκεκάησλ  ζθειεηνχ  

κε  ηνπο  μχιηλνπο  νξζνζηάηεο  ζα  γίλεηαη  κέζσ  αληηβαλδαιηθψλ  ζπλδέζκσλ  „θσιηά‟ πνιπακηδίνπ. 

H νξηδφληηα ξάγα θχιηζεο κνλνθφκαηεο θαηαζθεπήο, ζα έρεη θπξηή κνξθή θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμ‟ νινθιήξνπ  απφ αλνμείδσην ράιπβα 

Ø76,10mm θαη πάρνπο 3,6mm . ηα δχν άθξα ηεο ξάγαο ζα ππάξρνπλ εηδηθά ζηνπ απφ θανπηζνχθ. 
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Σν θηλνχκελν πάηεκα (aeroskate) ζα είλαη εμ νινθιήξνπ αλνμείδσην θαη ζην επάλσ κέξνο ζα θέξεη επηθάιπςε κε αληηνιηζζεηηθφ θανπηζνχθ. 
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θάηνςε 

φςε 

Σν ζχζηεκα θχιηζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα ζχζηεκα ζθξάγηζεο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παηρληδηνχ 
 

ην  επάλσ  κέξνο  ηνπ  νξγάλνπ  ζα  ππάξρεη  ζχζηεκα  κε  αλνμείδσηεο  αιπζίδεο  πνπ  ζα  ιεηηνπξγνχλ  σο ρεηξνιαβέο γηα ηελ ψζεζε ηνπ 

παηδηνχ θαη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. ηα ζεκεία ησλ αιπζίδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρεηξνιαβέο, ζα ππάξρεη επηθάιπςε απηψλ κε πνιπακηδίνπ. 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

Σν  πξνζθεξφκελν  πξντφλ  ζα  πξέπεη  λα  θέξεη  ηνλ  αξηζκφ  ζεηξάο  παξαγσγήο  ,  ηνλ  παξαγσγφ  θαη  ηελ πηζηνπνίεζε  ζπκβαηφηεηαο  

–  πηζηνπνίεζε  ζπκκφξθσζεο  (  δει.  πηζηνπνίεζεο  ζεηξάο  παξαγσγήο  ηνπ πξντφληνο ) απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

δηαπηζηεπκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ πξννξίδεηαη ν εμνπιηζκφο. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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43. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΧΝ ΜΔ ΣΟΤΛΖΘΡΑ 

 

 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 5550 ρηι. 

Μήθνο : 10000 ε ρηι. 

Ύςνο : 3770 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 9270 ρηι. Μήθνο : 

13350 ρηι. 

Ύςνο πηψζεο: 2200 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 6+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Σν όξγαλν ζα απνηειείηαη από ηηο θάησζη θαη’ ειάρηζην δξαζηεξηόηεηεο: 

 

 1 πιαηθφξκα κε ζπηηάθη (πιαηθφξκα +2,20κ πεξίπνπ απφ ην έδαθνο) 

 

 1 πιαηθφξκα κε ζπηηάθη (πιαηθφξκα +1,77κ πεξίπνπ απφ ην έδαθνο) 

 

 1 ηζνπιήζξα θπκαηνεηδή 

 

 1 ζεκαηηθφ ηνίρν αλαξξίρεζεο 

 

 1 θπξηή αλνμείδσηε θιίκαθα εηζφδνπ 

 

 2 θιίκαθεο αλφδνπ κε παηήκαηα 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Η  θαηαζθεπή  ζα  ζηεξίδεηαη  ζε  μχιηλνπο  νξζνζηάηεο  απφ  πιαζηηθνπνηεκέλε  θνπξληζηή  μπιεία   δηαηνκήο 200x95ρηι  θαη  χςνπο  3,20κ  

πεξίπνπ  ελψ  ν  ππφινηπνο  ζθειεηφο  ζα  απνηειείηαη  απφ  αλνμείδσηεο  ζσιήλεο Ø40mm). ηελ θνξπθή ησλ θνιφλσλ ζα ηνπνζεηνχληαη 

πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά πνιπακηδίνπ. 

Πιαηθόξκα κε ζπηηάθη 1:  Η πιαηθφξκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm πεξίπνπ.  Η 

πιαηθφξκα ζα θέξεη ζπηηάθη κε δίξηρην ζθέπαζηξν θαη 4 παξάζπξα. Σν ζπηηάθη ζα είλαη θηηαγκέλν κε πάλει πάρνπο 22 ρηι πεξίπνπ απφ 

ζηξψζεηο πςειήο πνηφηεηαο ζεκχδα πνπ ζα έρεη ζηεγαλνπνηεζεί κε ζηξψκα θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη ζα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

(απαιιαγκέλε απφ βαξέα κέηαιια) ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη πςειά επίπεδα αληνρήο ηφζν ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε ρεκηθέο νπζίεο (πρ 

anti-graffiti). 
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Πιαηθόξκα κε ζπηηάθη 2:  Η πιαηθφξκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm πεξίπνπ.  Η  

πιαηθφξκα  ζα  θέξεη  ζπηηάθη  κε  κνλνξηρην  ζθέπαζηξν  θαη  2  παξάζπξα.  Σν  ζπηηάθη  ζα  είλαη θηηαγκέλν  κε  πάλει  πάρνπο  22  ρηι  

πεξίπνπ  απφ  ζηξψζεηο  πςειήο  πνηφηεηαο  ζεκχδα  πνπ  ζα  έρεη ζηεγαλνπνηεζεί κε ζηξψκα θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη ζα είλαη βακκέλε κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή (απαιιαγκέλε απφ βαξέα κέηαιια) ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη πςειά επίπεδα αληνρήο ηφζν ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε 

ρεκηθέο νπζίεο (πρ anti-graffiti). 

Σζνπιήζξα θπκκαηνεηδήο: Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm, 

θπκαηνεηδήο θαη κε θακππινεηδή κνξθή απφ ηε κία πιεπξά. Οη πιεπξέο ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρξσκαηηζηά πάλει. 

Θεκαηηθό ηνηρίν αλαξξίρεζεο: ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  απφ  ηεκάρηα  πάλει  πνπ  ζα  δίλνπλ  ηε  κνξθή „μχιηλνπ θξάρηε‟ 

ή παξεκθεξέο. Σα πάλει ζα είλαη πάρνπο 22 ρηι πεξίπνπ απφ ζηξψζεηο πςειήο πνηφηεηαο ζεκχδα πνπ ζα έρεη ζηεγαλνπνηεζεί κε ζηξψκα 

θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη ζα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή (απαιιαγκέλε απφ βαξέα κέηαιια) ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη πςειά επίπεδα αληνρήο 

ηφζν ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε ρεκηθέο νπζίεο (πρ anti-graffiti). Σα πάλει ζα πξνζαξκφδνληαη ζε αλνμείδσην ζθειεηφ κε ζηεξίγκαηα  

πνιπακηδίνπ  γηα  αληνρή  θαη  αθακςία.  Σα  πάλει  ζα  θέξνπλ  ζεκαηηθά  „πηαζίκαηα‟  αλαξξίρεζεο (βαηξαράθηα, ςαξάθηα ή άιιν). Σελ 

θαηαζθεπή ζα νινθιεξψλεη θαη ηκήκα δηρηπνχ αλαξξίρεζεο θαηαζθεπαζκέλν  απφ  γαιβαληζκέλν  θαιψδην  ράιπβα  πνπ  ζα  θαιχπηεηαη  κε  

πνιππξνππιέλην.  χλδεζκνη πνιπακηδίνπ ζα ελψλνπλ ηα ηκήκαηα ησλ ζρνηληψλ. 

Κπξηή αλνμείδσηε θιίκαθα εηζόδνπ: ζα είλαη κήθνπο 2,00 – 3,00 κ θαη εμ‟ νινθιήξνπ αλνμείδσηε 

 

Κιίκαθεο αλόδνπ κε παηήκαηα: ηα παηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσηεο ζσιήλεο Ø40mm ηα νπνία ζα 

πξνζαξκφδνληαη ζηνπο μχιηλνπο νξζνζηάηεο ηνπ εμνπιηζκνχ (200x95ρηι). 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 

 

 
 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
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φςε 

 

 

 
θάηνςε 

 

 

 

 
 

θάηνςε 

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



187 

 

 
 

 

 
 

44. ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΧΝ ΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΔΛΔΦΔΡΗΚ 

 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 4380 ρηι. 

Μήθνο : 9020 ρηι. 

Ύςνο : 3400 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 7080 ρηι. Μήθνο : 

12350 ρηι. 

Ύςνο πηψζεο: 2200 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 6+ εηψλ 

 

Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο 16 παηδηψλ 
 

Σν όξγαλν ζα απνηειείηαη από ηηο θάησζη θαη’ ειάρηζην δξαζηεξηόηεηεο: 

 

 1 ηξηγσληθή πιαηθφξκα (πιαηθφξκα +1,95κ πεξίπνπ απφ ην έδαθνο) 

 

 1 δξαζηεξηφηεηα θαηάβαζεο 

 

 1 δξαζηεξηφηεηα αλαξξίρεζεο & θαηάβαζεο „ππξνζβέζηε‟ 

 

 1 δξαζηεξηφηεηα „θηλνχκελνο δαθηχιηνο‟ 

 

 1 δξαζηεξηφηεηα αλαξξίρεζεο αλνμείδσηε 

 

 1 δξαζηεξηφηεηα αλαξξίρεζεο κε ζρνηλί θαη μχιν 

 

 1 δξαζηεξηφηεηα ηειεθεξίθ 

 

   φςε  
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 1 εμέδξα εθθίλεζεο 
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Η  θαηαζθεπή  ζα  ζηεξίδεηαη  ζε  μχιηλνπο  νξζνζηάηεο  απφ  πιαζηηθνπνηεκέλε  θνπξληζηή  μπιεία   δηαηνκήο Ø125mm ελψ ν ππφινηπνο 

ζθειεηφο ζα απνηειείηαη απφ αλνμείδσηεο ζσιήλεο Ø40mm πάρνπο 2mm). ηελ θνξπθή ησλ θνιφλσλ ζα ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθά 

πξνζηαηεπηηθά πνιπακηδίνπ. Η ζχλδεζε ησλ αλνμείδσησλ ηκεκάησλ ζθειεηνχ ζα γίλεηαη κέζσ αληηβαλδαιηθψλ ζπλδέζκσλ πνιπακηδίνπ (φρη 

ζπγθφιεζε) ελψ ε ζχλδεζε ησλ  αλνμείδσησλ  ηκεκάησλ  ζθειεηνχ  κε  ηνπο  μχιηλνπο  νξζνζηάηεο  ζα  γίλεηαη  κέζσ  αληηβαλδαιηθψλ ζπλδέζκσλ 

„θσιηά‟   πνιπακηδίνπ. 

Σξηγσληθή πιαηθόξκα:   Η πιαηθφξκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm θαη ζην θάησ 

κέξνο ζα θέξεη ππνζηεξηθηηθφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ 

Γξαζηεξηόηεηα θαηάβαζεο:  Η δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 2 αλνμείδσηεο παξάιιειεο θπκαηνεηδείο ζσιήλεο 

Ø40mm πάρνπο 2mm θαη ζα εμππεξεηεί σο θαηάβαζε ηχπνπ ηζνπιήζξα. 

Γξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο & θαηάβαζεο ‘ππξνζβέζηε’: θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm πάρνπο 2mm. 

Γξαζηεξηόηεηα ‘θηλνύκελνο δαθηύιηνο’:  ε θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ δαθηχιην πνιπακηδίνπ ν νπνίνο ζα πξνζαξηάηαη  ζηνπο μχιηλνπο νξζνζηάηεο κεζσ 3σλ  αλνμείδσησλ αιπζίδσλ. 

Γξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο αλνμείδσηε: Καηαζθεπή απφ θάζεηα θαη νξηδφληηα ηκήκαηα εμ‟ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε 

απφ αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm πάρνπο 2mm. Η ζχλδεζε ησλ αλνμείδσησλ ηκεκάησλ ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ αληηβαλδαιηθψλ 

ζπλδέζκσλ πνιπακηδίνπ (φρη ζπγγθφιεζε) 

Γξαζηεξηόηεηα αλαξξίρεζεο κε ζρνηλί θαη μύιν: ε θαηαζθεπή ζα θέξεη θάζεηα ζρνηληά απφ γαιβαληζκέλν θαιψδην κε 

επηθάιπςε πνιππξνππιελίνπ θαη μχιηλα ζηξνγγπιά παηήκαηα. Η ζχλδεζε ησλ μχιηλσλ παηεκάησλ κε ην ζρνηλί ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ ζπλδέζκσλ 

πνιπακηδίνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα ηειεθεξίθ:  Η  νξηδφληηα  ξάγα  θχιηζεο  ζα  είλαη  θπκκαηνεηδήο  θαη  θαηαζθεπαζκέλε  απφ αλνμείδσην  ζσιήλα  

Ø76,1mm  πάρνπο  3,6mm.  ηε  κία  πιεπξά  ζα  ζηεξίδεηαη  ζε  μχιηλν  νξζνζηάηε  ηεο θαηαζθεπήο θαη ζηελ άιιε ζε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ Λ απφ αλνμείδσηε ζσιήλα Ø40mm πάρνπο 2mm. Η νξηδφληηα ξάγα ζα θέξεη  κεραληζκφ  θχιηζεο  (ηξφιεπ) εμ‟  νινθιήξνπ 

αλνμείδσην θαη απνζβεζηήξεο  θξαδαζκψλ απφ καιαθφ θανπηζνχθ. Η ιαβή ηνπ ηξφιεπ ζα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε κε επηθάιπςε θανπηζνχθ. 

Δμέδξα εθθίλεζεο: θαηαζθεπαζκέλε απφ αληηνιηζζεηηθφ HPL πάρνπο 12,5mm θαη ρξσκαηηζηφ πάλει HPL 
 

Σα εμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο ζα είλαη   θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αληηβαλδαιηθά πνιπακηδηθά   θαιχκκαηα. 
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   θάηνςε  

ΑΔΑ: 6ΖΓΛΩΗΜ-ΚΔΛ



191 

 

 

 
 

φςε 

 

 

 
 

45. ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΧΝ ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ 

 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 3500 ρηι. 

Μήθνο : 5250  ρηι. 

Ύςνο : 3300 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 4500 ρηι. Μήθνο : 

9250 ρηι. 

Ύςνο πηψζεο: 2200 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 4+ εηψλ 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 

 
 1 θιίκαθα αλφδνπ 

 1 αχιαθα θχιηζεο 

 

Κιίκαθα αλόδνπ: θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα γαιβαληζκέλνπ ράιπβα Ø40mm θαη πάρνπο 2mm 

 
Σζνπιήζξα: Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) πάρνπο 2mm, κε θακππινεηδή 

κνξθή απφ ηε κία πιεπξά. Οη πιεπξέο ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ρξσκαηηζηά πάλει πάρνπο 

13mm. 

Δμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: απφ αλνμείδσην ράιπβα πνπ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ πνιπακηδίνπ, 
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αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 
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 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   θάηνςε  
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46. ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ ΔΛΑΣΖΡΗΑ 
 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 700 ρηι. 

Μήθνο : 2400 ρηι. 

Ύςνο : 1500 ρηι. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφθιηζε +/- 50 ρηι.) 

Πιάηνο : 3700 ρηι. Μήθνο : 

5900 ρηι. 

Ύςνο πηψζεο: 1000 ρηι. 

 

Ζιηθηαθή νκάδα: 4+ εηψλ 
 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΓΑΝΟΤ 
 

Η θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ: 

 
 1 ζθειεηφ ηαιάλησζεο 

 

 2 δνθνχο ζηήξημεο 

 

 2 ειαηήξηα 

 

 2 παηήκαηα 

 

Ο εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηαιάλησζε ησλ παηδηψλ ζε φξζηα ζέζε. 

 
θειεηόο: Καηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλεο εμ‟ νινθιήξνπ απφ ιαθαξηζκέλν αηζάιη Ø60mm εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο κε θνπξκπαξηζηή κνξθή. 

Γνθνί ζηήξημεο: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ θνιψλεο Ø110mm 

 
Παηήκαηα : ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εμαηξεηηθά ζηαζεξφ πνιπακηδηθφ πιαζηηθφ 

 
Δμαξηήκαηα ζπλαξκνγήο: ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 

πνιπακηδηθά, αληηβαλδαιηθά θαιχκκαηα. 

Διαηήξηα: ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηαβαζκηζκέλν ράιπβα 35SCD6, ακκνβνιεκέλν, ρσξίο πηέζεηο, 

γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ θαη επηθαιπκκέλν κε 2 ζηξψζεηο θνληνξηνπνηεκέλνπ επνμηθνχ πνιπεζηέξα πάρνπο 

100 microns. 

 Η έλσζε ησλ ειαηεξίσλ ηφζν κε ηηο βάζεηο πάθησζεο φζν θαη κε ην ζθειεηφ ηαιάλησζεο ζα γίλεηαη κέζσ 

αζθαινχο πνιπακηδηθνχ εμαξηήκαηνο ζπλαξκνγήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζην ειαηήξην κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα δσήο θαη εμαηξεηηθή αζθάιεηα. 
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Γνύξλεο, 11/12/2020 

Ζ ζπληάμαζα 

Διέγρζεθε 

Γνύξλεο, 11/12/2020 

Ο Αλαπιεξσηήο 

Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

Θεσξήζεθε 

Γνύξλεο, 11/12/2020  

Ζ Πξντζηακέλε 

Γ/λζεο 

 
Υαξθηνιάθε Δπζπκία 

ΠΔ4 Αξρηηεθηόλσλ 
Μεραληθώλ 

Γεκνζζέλεο ππξιηδάθεο 

ΠΔ3 Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ 

 
Μαξία Πηηαξίδε 

ΠΔ3 Πνιηηηθώλ 
Μεραληθώλ 

φςε 
θάηνςε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΔΗΜΟ XΕΡΟΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ: Υερζονήζοσ 

ΣΙΣΛΟ: Προμήθεια οργάνων παιδικών 
ταρών Δ.Υερζονήζοσ 

 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΔΜ. 1,00 14.000,00 14.000,00 

 

2 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ 
ΠΑΗΓΧΝ 

ΣΔΜ. 1,00 1.900,00 1.900,00 

 
3 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ «ΦΧΛΗΑ» ΣΔΜ. 2,00 3.800,00 7.600,00 

 
4 ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΣΔΜ. 2,00 1.500,00 3.000,00 

 

5 ΞΤΛΗΝΟΗ ΓΟΚΟΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ζεη 6 
ηεκαρίσλ) 

ΣΔΜ. 1,00 1.350,00 1.350,00 

 

6 ΚΑΣΡΟ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ ΓΤΟ 
ΣΟΤΛΖΘΡΔ 

ΣΔΜ. 1,00 8.500,00 8.500,00 

 

7 ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ 
ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ 

ΣΔΜ. 2,00 1.800,00 3.600,00 

 

8 ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ 
ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΗΓΧΝ, ΤΦΟΤ 2,00Μ 

ΣΔΜ. 2,00 1.800,00 3.600,00 

 

9 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΔΑΡΧΝ 
(4) ΘΔΔΧΝ 

ΣΔΜ. 1,00 1.300,00 1.300,00 

 
10 ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ ΣΔΜ. 1,00 2.000,00 2.000,00 

 
11 ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ ΣΔΜ. 2,00 1.700,00 3.400,00 

 
12 ΜΤΛΟ ΣΔΜ. 1,00 7.700,00 7.700,00 

 
13 ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΣΔΜ. 1,00 17.000,00 17.000,00 

 
14 ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΣΔΜ. 1,00 6.500,00 6.500,00 

 
15 ΒΟΤΡΑ ΣΔΜ. 2,00 1.800,00 3.600,00 

 
16 ΓΗΠΛΟ ΠΤΡΓΟ ΜΔ ΚΑΛΑ ΓΗΑ ΑΜΔΑ ΣΔΜ. 1,00 12.500,00 12.500,00 

 

17 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΣΡΗΧΝ (3) 
ΘΔΔΧΝ 

ΣΔΜ. 1,00 2.850,00 2.850,00 
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18 ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΝΗΑ ΜΔ 
ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΓΤΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΓΤΟ 
ΝΖΠΗΧΝ ΤΦΟΤ 2,00Μ 

ΣΔΜ. 1,00 1.300,00 1.300,00 

 

19 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΗΠΠΟΚΑΜΠΟ 
(ΑΠΟ HPL) 

ΣΔΜ. 1,00 550,00 550,00 

 

20 ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΦΑΛΑΗΝΑ (ΑΠΟ 
HPL) 

ΣΔΜ. 1,00 550,00 550,00 

 

21 ΤΝΘΔΣΟ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΝΖΠΗΧΝ ΜΔ 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ, ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ 
ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ, ΚΑΗ ΥΟΗΝΗ 
ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΑΚΗ [HPL] 

ΣΔΜ. 1,00 9.000,00 9.000,00 

 
22 ΓΗΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΣΔΜ. 1,00 1.350,00 1.350,00 

 

23 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ 
(ΠΑΗΓΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ 

ΣΔΜ. 8,00 120,00 960,00 

 

24 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΛΑ Δ ΤΦΗΣΑ 
ΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΤΦΟΤ 
ΠΔΡΗΠΟΤ 1,90Μ 

ΣΔΜ. 1,00 2.200,00 2.200,00 

 

25 ΣΡΗΠΣΤΥΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΠΑΗΓΗΧΝ 

ΣΔΜ. 1,00 15.500,00 15.500,00 

 
26 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΣΔΣΡΑΘΔΗΑ ΣΔΜ. 2,00 800,00 1.600,00 

 
27 ΓΗΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ΑΠΟ HPL) ΣΔΜ. 3,00 950,00 2.850,00 

 
28 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΠΑΗΓΧΝ ΣΔΜ. 3,00 1.700,00 5.100,00 

 
29 ΞΤΛΗΝΖ ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΧΝ ΝΖΠΗΧΝ ΣΔΜ. 2,00 1.900,00 3.800,00 

 

30 ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ Δ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 1,00 2.200,00 2.200,00 

 

31 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ ΚΟΤΝΗΑ 
(ΝΖΠΗΧΝ) ΜΔ ΑΛΤΗΓΑ 

ΣΔΜ. 4,00 120,00 480,00 

 

32 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ 
(ΚΑΘΗΜΑ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ ΑΠΟ ΖPL) 

ΣΔΜ. 1,00 300,00 300,00 

 

33 KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ 
(ΝΖΠΗΧΝ) 

ΣΔΜ. 1,00 1.500,00 1.500,00 

 

34 KOYNIA MEΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΘΔΗΑ 
(ΠΑΗΓΗΧΝ) 

ΣΔΜ. 1,00 1.250,00 1.250,00 

 
35 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΣΔΜ. 1,00 3.200,00 3.200,00 

 
36 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (2 ΘΔΔΧΝ) ΣΔΜ. 1,00 1.650,00 1.650,00 

 

37 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΤΝΘΔΣΟ ΝΖΠΗΧΝ 
"ΣΡΑΚΣΔΡ" 

ΣΔΜ. 1,00 10.000,00 10.000,00 

 

38 ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 1,00 14.000,00 14.000,00 

 

39 ΜΤΛΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΣΔΜ. 2,00 2.600,00 5.200,00 

 

40 ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΚΤΛΟ ΣΔΜ. 1,00 550,00 550,00 
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41 ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΔΛΑΣΖΡΗΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΣΔΜ. 3,00 1.700,00 5.100,00 

 

42 Όξγαλν AEROSKATE ΣΔΜ. 1,00 7.000,00 7.000,00 

 

43 ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΔ 
ΣΟΤΛΖΘΡΑ 

ΣΔΜ. 1,00 19.500,00 19.500,00 

 

44 ΞΤΛΗΝΟ ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΧΝ 

ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΧΝ ΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΣΔΛΔΦΔΡΗΚ 

ΣΔΜ. 1,00 15.000,00 15.000,00 

 

45 ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΠΑΗΓΧΝ 
ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ 

ΣΔΜ. 1,00 5.300,00 5.300,00 

 

46 METAΛΛΗΚΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΗΓΧΝ ΜΔ 
ΔΛΑΣΖΡΗΑ 

ΣΔΜ. 2,00 3.000,00 6.000,00 

 
   243.390,00 

0,00 58.413,60 ΦΠΑ 24%    58.413,60 

  

ΣΓΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Γ ΓΤΡΩ) : 301.803,60 

 
 
 

 

 
Γούπνερ, 

11/12/2020 Η 

ζςνηάξαζα 

Ελέγσθηκε 

Γούπνερ, 11/12/2020 

Ο Αναπληπωηήρ 
Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ 

Θεωπήθηκε 

Γούπνερ, 11/12/2020  

Η Πποϊζηαμένη 

Δ/νζηρ 

 

Χαπκιολάκη Εςθςμία 

ΠΕ4 Απσιηεκηόνων 
Μησανικών 

Δημοζθένηρ 

πςπλιδάκηρ ΠΕ3 

Πολιηικών Μησανικών 

 

Μαπία Πιηαπίδη 

ΠΕ3 Πολιηικών 
Μησανικών 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΓΓΓ  

 

Από τισ 2-5-2019, οι αναθζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τη χρήςη  τησ νζασ ηλεκτρονικήσ υπηρεςίασ Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικήσ ςφνταξησ και διαχείριςησ 
του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ). Η ςχετική ανακοίνωςη είναι διαθζςιμη ςτη Διαδικτυακή 
Πφλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματώνεται ςτο κείμενο τησ 
διακήρυξησ, είτε, ωσ αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτήσ. Tο 
αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνςη των οικονομικών φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τησ υπηρεςίασ 
eΕΕΕΣ τη ςχετική απάντηςη τουσ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../Downloads/Promitheus%20ESPDint 
../../../Downloads/Promitheus%20ESPDint 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΈΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΓΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΓΗ ΤΜΒΑΗ 

ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΜΓ ΣΙΣΛΟ: «Πνμμήζεηα Ονγάκςκ Παηδηθώκ Υανώκ Δήμμο 

Υενζμκήζμο». 
 

Πεξ επηπείνεζεξ …………………………………, έδνα …………...., μδυξ …………………., ανηζμυξ …………… 

ηειέθςκμ …………………., fax …………..email……………………………………………………………………………….. 

Πα πνμζθενυμεκα είδε είκαη απυ ηεκ εηαηνεία: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Α/Α ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΙΜΚΑΔΑ ΝΜΟΜΠΕΠΑ ΠΖΙΕ ΙΜΚ. ΔΑΝΑΚΕ 

1 ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

TEM. 1,00 

  

2 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ 

ΔΡΜ ΘΓΟΓΩΚ 

ΝΑΖΔΩΚ 

TEM. 1,00 

  

3 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ 

«ΦΩΘΖΑ» 
TEM. 2,00 

  

4 ΛΡΘΖΚΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 
TEM. 2,00 

  

5 ΛΡΘΖΚΜΖ ΔΜΗΜΖ 

ΖΟΜΞΞΜΝΖΑΟ (ζεη 

6 ηεμαπίςκ) 

TEM. 1,00 

  

6 ΗΑΟΠΞΜ ΚΕΝΖΩΚ 

ΙΓ ΔΡΜ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΓΟ 

TEM. 1,00 

  

7 ΔΖΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΗΜΡΚΖΑ ΙΓ 

ΗΑΘΖΟΙΑΠΑ 

ΚΕΝΖΩΚ, ΡΣΜΡΟ 

2,00Ι 

TEM. 2,00 

  

8 ΔΖΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 
TEM. 2,00   
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ΗΜΡΚΖΑ ΙΓ 

ΗΑΘΖΟΙΑΠΑ 

ΝΑΖΔΩΚ, ΡΣΜΡΟ 

2,00Ι 

9 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΠΓΟΟΑΞΩΚ (4) 

ΘΓΟΓΩΚ 

TEM. 1,00 

  

10 ΙΓΓΑΘΜΟ 

ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΓΑΟ 
TEM. 1,00 

  

11 ΙΖΗΞΜΟ 

ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΓΑΟ 
TEM. 2,00 

  

12 ΙΡΘΜΟ TEM. 1,00   

13 ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΜ 

TEM. 1,00 

  

14 ΝΜΘΘΑΝΘΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 
TEM. 1,00 

  

15 ΟΒΜΡΞΑ TEM. 2,00   

16 ΔΖΝΘΜΟ ΝΡΞΓΜΟ 

ΙΓ ΟΗΑΘΑ ΓΖΑ 

ΑΙΓΑ 

TEM. 1,00 

  

17 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΠΞΖΩΚ (3) 

ΘΓΟΓΩΚ 

TEM. 1,00 

  

18 ΠΓΠΞΑΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΗΜΡΚΖΑ ΙΓ 

ΗΑΘΖΟΙΑΠΑ ΔΡΜ 

ΝΑΖΔΩΚ ΗΑΖ 

ΔΡΜ ΚΕΝΖΩΚ 

ΡΣΜΡΟ 2,00 

TEM. 1,00 

  

19 ΝΑΖΚΖΔΖ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΖΝΝΜΗΑΙΝΜΟ 

(ΑΝΜ HPL) 

TEM. 1,00 

  

20 ΝΑΖΚΖΔΖ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΦΑΘΑΖΚΑ (ΑΝΜ 

TEM. 1,00 
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HPL) 

21 ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΝΑΖΔΩΚ ΗΑΖ 

ΚΕΝΖΩΚ ΙΓ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ, 

ΟΠΡΘΜ 

ΝΡΞΜΟΒΓΟΠΕ ΙΓ 

ΝΑΠΕΙΑΠΑ ΗΑΖ 

ΟΜΖΚΖ 

ΑΚΑΞΞΖΕΟΕΟ 

ΗΑΖ ΟΝΖΠΑΗΖ 

(HPL) 

TEM. 1,00 

  

22 ΔΖΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

TEM. 1,00 

  

23 ΑΚΠΑΘΘΑΗΠΖΗΜ 

ΗΑΘΖΟΙΑ 

ΗΜΡΚΖΑΟ 

(ΝΑΖΔΩΚ) ΙΓ 

ΑΘΡΟΖΔΑ 

TEM. 8,00 

  

24 ΑΚΠΑΘΑΗΠΖΗΜ 

ΟΗΑΘΑΟ ΟΓ 

ΡΦΖΟΠΑΙΓΚΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑΟ 

ΡΣΜΡΟ ΝΓΞΖΝΜΡ 

1,90Ι 

TEM. 1,00 

  

25 ΠΞΖΝΠΡΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

ΝΑΖΔΖΩΚ 

TEM. 1,00 

  

26 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΛΡΘΖΚΕ 

ΠΓΠΞΑΘΓΟΖΑ 

TEM. 2,00 

  

27 ΔΖΟΗΜΟ 

ΖΟΜΞΞΜΝΖΑΟ 

(ΑΝΜ HPL) 

TEM. 3,00 

  

28 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ 

2 ΘΓΟΓΩΚ 

ΝΑΖΔΩΚ 

TEM. 3,00 

  

29 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ TEM. 2,00   
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2 ΘΓΟΓΩΚ 

ΚΕΝΖΩΚ 

30 ΝΞΜΟΘΕΗΕ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑΟ ΟΓ 

ΡΦΖΟΠΑΙΓΚΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

TEM. 1,00 

  

31 ΑΚΠΑΘΘΑΗΠΖΗΜ 

ΗΑΘΖΟΙΑ 

ΗΜΡΚΖΑΟ 

(ΚΕΝΖΩΚ) ΙΓ 

ΑΘΡΟΖΔΑ 

TEM. 4,00 

  

32 ΑΚΠΑΘΘΑΗΠΖΗΜ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

(ΗΑΘΖΟΙΑ ΗΑΖ 

ΙΜΞΦΕ ΑΝΜ HPL) 

TEM. 1,00 

  

33 ΗΜΡΚΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΔΖΘΓΟΖΑ 

(ΚΕΝΖΩΚ) 

TEM. 1,00 

  

34 ΗΜΡΚΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΔΖΘΓΟΖΑ 

(ΝΑΖΔΩΚ) 

TEM. 1,00 

  

35 ΘΓΙΑΠΖΗΕ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ 

TEM. 1,00 

  

36 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ (2 

ΘΓΟΓΩΚ) 

TEM. 1,00 

  

37 ΙΓΠΑΘΘΖΗΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΚΕΝΖΩΚ 

΄΄ΠΞΑΗΠΓΞ΄΄ 

TEM. 1,00 

  

38 ΘΓΙΑΠΖΗΜ 

ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

TEM. 1,00 

  

39 ΙΡΘΜΟ ΙΓ 

ΠΞΑΝΓΔΑΗΖ 
TEM. 2,00 

  

40 ΠΞΑΙΝΑΘΑ TEM. 1,00   
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ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΟΗΡΘΜΡ 

41 ΛΡΘΖΚΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 4 

ΓΘΑΠΕΞΖΩΚ 

ΘΓΟΓΩΚ 

TEM. 3,00 

  

42 Όνγακμ 

AEROSKATE 
TEM. 1,00 

  

43 ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ ΙΓ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ 

TEM. 1,00 

  

44 ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΩΚ 

ΑΚΑΞΞΖΕΟΓΩΚ 

ΙΓ 

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑ 

ΠΓΘΓΦΓΞΖΗ 

TEM. 1,00 

  

45 ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ 

ΝΑΖΔΩΚ 

ΗΡΙΙΑΠΜΓΖΔΕΟ 

TEM. 1,00 

  

46 ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΝΑΖΔΩΚ ΙΓ 

ΓΘΑΠΕΞΖΑ 

TEM. 2,00 

  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΓΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Γ ΓΤΡΩ)  

 

Δειχκς υηη έιαβα γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ Ιειέηεξ θαη ημοξ απμδέπμμαη ακεπηθφιαθηα. Γπίζεξ 

δειχκς υηη ε πνμζθμνά πμο οπμβάις έπεη ηζπφ μέπνη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. Γηα ηε 

ζογθεθνημέκε πνμμήζεηα πνμζθένς, ημ παναπάκς πμζυ, υπςξ αοηυ πνμθφπηεη απυ ηεκ 

πνμζθμνά επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ Ιειέηεξ. 
 

              

 

Ο Πνμζθένςκ  
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 Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό  71 /  2021. 
 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ. 
   Ο Πρόεδροσ             Ο Αντιπρόεδροσ                              Σα  Μζλθ 
Ιωάννθσ ζγκοσ         Πλευράκθσ Εμμανουιλ              Ανυφαντάκθσ Εμμανουιλ 

          Καλαϊτηάκθσ Εμμανουιλ 
           Χειρακάκθσ Γεϊργιοσ 

   Διαμαντάκθσ Εμμανουιλ 
Η Ειδικι  Γραμματζασ 
Μανδαλάκθ Αικατερίνθ 

 
                                                                             Γοφρνεσ 
                                                                 Ακριβζσ απόςπαςμα 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
 

  
Ιωάννθσ ζγκοσ 

Διμαρχοσ Χερςονιςου 
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