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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 220.967,74€ ( χωρίς Φ.Π.Α.) 

                                    274.000,00€ ( με Φ.Π.Α.) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

                                   ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ Ν.Φ.-Ν.Χ. 
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  Προμήθεια : Προμήθεια και τοποθέτηση 

                        εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

                        παιδικών χαρών του     

                        Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – 
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Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την τεχνική υπηρεσία και αφορά στην 

προμήθεια οργάνων και δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» στα πλαίσια του 

ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στόχος 

του οποίου είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 

ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Η ένταξη στο πρόγραμμα έγινε με την υπ’ αρίθμ. 

25875/06-06-18 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΡΚΕ465ΧΘ7-ΩΧΩ) και 

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.  

Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 103 παρ. 2 περ. δ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 

3463/2006), οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010, η υπ’ αρ. 

28492/18.05.2009 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 931/18.05.2009), περί οργάνωσης 

και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α., η υπ’ αρ. 27934/11.07.2014 

Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2029/25.07.2014), τροποποίηση και συμπλήρωση της 

28492/2009 απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 που 

αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, είναι πλέον 

απαραίτητη η έκδοση άδειας λειτουργίας Παιδικών Χαρών για την εξασφάλιση 

συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους παιδικής αναψυχής. Στις ως 

άνω Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές 

προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των Παιδικών Χαρών των Δήμων 

και Κοινοτήτων.  

Οι εργασίες και ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους 

των προδιαγραφών της μελέτης. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιας 

κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να 

ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

Επιτρέπονται αποκλίσεις ± 10% στις διαστάσεις των εξοπλισμών. Μεγαλύτερες 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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αποκλίσεις δεν επιτρέπονται και σε τέτοια περίπτωση η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο εξοπλισμός να 

μην χωράει στους χώρους για τους οποίους έχει προβλεφθεί. Στις τιμές των 

προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και 

έτοιμου προς χρήση.  

 

Με την προμήθεια αυτή θα υλοποιηθεί επιπλέον η προμήθεια και η 

τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας από χυτό ελαστικό τάπητα και δάπεδο 

ασφαλείας σε πλάκες διαστάσεων 50cmΧ50cmΧ4cm τα οποία θα καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 σχετικά με τις προδιαγραφές για δάπεδα 

παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων.  

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες των εξής παιδικών χαρών: 

 

1. Στην παιδική χαρά επί των οδών Λ. Κατσώνη και Κηφισού (Π.Χ. Κάτω 

Κουκλάκι) στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας  

2. Στην παιδική χαρά επί της οδού Περικλέους και Εθν. Αντιστάσεως (Π.Χ. 

Στρατιωτικό Εργοστάσιο), στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. 

3. Στην παιδική χαρά επί της οδού Χρ. Σμύρνης (Π.Χ. Χρ. Σμύρνης), στη 

Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. 

4. Στην παιδική χαρά επί της οδού Ιωνίας (Π.Χ. Ιωνίας), στη Δημοτική Ενότητα 

Νέας Φιλαδέλφειας 

5. Στην παιδική χαρά επί της οδού Ιωνίας (Π.Χ. Ιωνίας), στη Δημοτική Ενότητα 

Νέας Φιλαδέλφειας 

6. Στην παιδική χαρά επί της οδού Θεσσαλονίκης  (Π.Χ. Αγ. Μαρίνας), στη 

Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

7. Στην παιδική χαρά επί της οδού Ανδρούτσου (Π.Χ. Ανδρούτσου), στη 

Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

8. Στην παιδική χαρά επί της οδού Φλέμιγκ (Π.Χ. Φλέμιγκ), στη Δημοτική 

Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

9. Στην παιδική χαρά επί της οδού Κηφισού (Π.Χ. Κάκκαβα), στη Δημοτική 

Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

10. Στην παιδική χαρά επί της οδού Δεκελείας και Κορίνθου (Π.Χ. Δραγώνα), 

στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

11. Στην παιδική χαρά επί της οδού Μιαούλη (Π.Χ. Μιαούλη), στη Δημοτική 

Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

12. Στην παιδική χαρά επί της οδού Δεκελείας & Αφών Γεωργιάδη (Π.Χ. 

Τριγώνου), στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Ειδικότερα, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα όργανα παιχνιδιού (μετά των 

σχετικών υλικών που προβλέπονται από τα συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας) 

που θεωρούνται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια των 

παιδικών χαρών. Όλα τα όργανα των παιδικών χαρών που αναφέρονται στην 

μελέτη, θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές – πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και κάθε άλλο των παραπάνω 

πρότυπο που θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά – όπως ορίζεται στην 
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υπ΄ αριθμ. 28492/11.05.2009 Υπουργική Απόφαση. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 931) και στην 

υπ΄αριθμ. 27934/25-07-2014 Υπουργική Απόφαση. 

Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. Ειδικότερα: 

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

παιχνίδι.  

β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για 

τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μην γίνεται χρήση 

αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).  

γ) Τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην 

σειρά προτύπων ΕΝ 1176: 2017 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα εν λόγω 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.  

δ) Καθένα από τα όργανα θα φέρει πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις 

ακόλουθες πληροφορίες:  

 Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής 

του κάθε οργάνου.  

 Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.  

 Μέγιστος αριθμός χρηστών.  

  Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2017 και ΕΝ 1177:2017 ή 

ισοδύναμα αυτών.  

ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο ή την 

κοινότητα εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες 

θα περιέχονται πληροφορίες για:  

1. τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και  

των επιμέρους εξαρτημάτων του, 

2. τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του  

 

Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι η κατασκευή (όπου απαιτείται) 

υπόβασης, η τοποθέτηση των οργάνων και των δαπέδων των παιδικών χαρών 

και με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης απαραίτητη είναι η προσκόμιση των 

πιστοποιητικών εγκατάστασης κατά ΕΝ1176: 2017 ΕΝ1177: 2017 από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 274.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση του έργου θα αντιμετωπισθεί από Π.Δ.Ε. ΥΠ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για το ποσό των 212.000€, ενώ το ποσό των 62.000€ θα καλυφθεί 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 

 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εντολές 

της υπηρεσίας. 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

      ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

 
α/α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 

Μετρ. 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

  

  ΟΜΑΔΑ Α         

1 Κατασκευή χυτού δαπέδου 

ασφαλείας παιδικών χαρών για 

ύψος πτώσης 1,50μ 

m2 85,00 400,00 34.000,00 

2 Κατασκευή χυτού δαπέδου 

ασφαλείας παιδικών χαρών για 

ύψος πτώσης 2,00μ 

m2 94,00 250,00 23.500,00 

3 Δάπεδο ασφαλείας 50x50cm  

πάχους 4cm 

m2 40,00 600,00 24.000,00 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 81.500,00 

  ΟΜΑΔΑ Β         

4 Κούνια παίδων-νηπίων 2 θέσεων 

ξύλινη 

τεμ 620,00 8,00 4.960,00 

5 Τραμπάλα τεμ 370,00 9,00 3.330,00 

6 Ελατήριο τεμ 250,00 10,00 2.500,00 

7 Σύνθετο όργανο ΚΑΡΑΒΙ  τεμ 44.430,00 1,00 44.430,00 

8 Σύνθετο πάρκο τεμ 39.655,00 1,00 39.655,00 

9 Σύνθετο όργανο νηπίων με 

σκάλα-τσουλήθρα -είσοδος σε 

μορφή τούνελ 

τεμ 1.320,00 5,00 6.600,00 

10 Σύνθερο όργανο παίδων  με 

σκάλα-τσουλήθρα  

τεμ 1.450,00 17,00 24.650,00 

11 Πολύχρωμη κάμπια  τεμ 138,00 5,00 690,00 

12 Κούνια ΑΜΕΑ διπλή τεμ 2.150,00 3,00 6.450,00 

13 Διαδραστικό παιχνίδι τρίλιζα τεμ 1.300,00 2,00 2.600,00 

14 Διαδραστικό πάνελ ήχου τεμ 1.200,00 2,00 2.400,00 

15 Διαδραστικός πίνακας με 

κιμωλίες 

τεμ 1.200,00 1,00 1.200,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 139.465,00 



7 

   ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 220.965,00 

     ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,74 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 220.967,74 

   Φ.Π.Α. 24% 53.032,26 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 274.000,00 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ   ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
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Α.Τ. 1 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,50m 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές, για 

ύψος πτώσης 1,50m. Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και 

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους 

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM). ως δεύτερη στρώση. Αρχικά, η επιφάνεια της 

υπόβασης, η οποία θα κατασκευαστεί από τον προμηθευτή, από οπλισμένο μπετό, 

ψεκάζεται με πολυουρεθανική κόλλα ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ 

της επιφάνειας αυτής του χυτού δαπέδου. Η κατασκευή του χυτού δαπέδου γίνεται σε δύο 

στρώσεις. Η πρώτη στρώση ελάχιστου πάχους 60mm αποτελείται από κόκκους καουτσούκ 

αναμιγμένοι με ειδική πολυουρεθανική κόλλα. Πάνω στην πρώτη στρώση (αφού έχει 

στεγνώσει) τοποθετείται η δεύτερη στρώση ελάχιστου πάχους 10mm που αποτελείται από 

κόκκους ελαστικού EPDM καουτσούκ και συνδέονται μεταξύ τους με ειδική 

πολυουρεθανική κόλλα. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του 

έργου με χρήση οδηγιών (ράγες). Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, 

υδατοπερατό αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής 

ακτινοβολίας, της φωτιάς, και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177. Η τελική επιλογή 

του επιθυμητού σχεδίου (επίπεδα ή 3D), και της επιθυμητής απόχρωσης ( μιας ή 

περισσοτέρων σε διάφορους σχηματισμούς) θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.  

Μονάδα μέτρησης: μ2 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:  ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ    ( 85,00€ ) 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Α.Τ. 2 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,80m 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές, για 

ύψος πτώσης 1,80m. Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και 

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους 

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM). ως δεύτερη στρώση. Αρχικά, η επιφάνεια της 

υπόβασης, η οποία θα κατασκευαστεί από τον προμηθευτή από οπλισμένο μπετό, 

ψεκάζεται με πολυουρεθανική κόλλα ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση μεταξύ 

της επιφάνειας αυτής του χυτού δαπέδου. Η κατασκευή του χυτού δαπέδου γίνεται σε δύο 

στρώσεις. Η πρώτη στρώση ελάχιστου πάχους 80mm αποτελείται από κόκκους καουτσούκ 

αναμιγμένοι με ειδική πολυουρεθανική κόλλα. Πάνω στην πρώτη στρώση (αφού έχει 

στεγνώσει) τοποθετείται η δεύτερη στρώση ελάχιστου πάχους 10mm που αποτελείται από 

κόκκους ελαστικού EPDM καουτσούκ και συνδέονται μεταξύ τους με ειδική 

πολυουρεθανική κόλλα. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του 

έργου με χρήση οδηγιών (ράγες). Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, 

υδατοπερατό αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής 

ακτινοβολίας, της φωτιάς  και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177. Η τελική επιλογή 

του επιθυμητού σχεδίου (επίπεδα ή 3D), και της επιθυμητής απόχρωσης ( μιας ή 

περισσοτέρων σε διάφορους σχηματισμούς) θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.  

Μονάδα μέτρησης: μ2 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:  ENENHNTA ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ   ( 94,00€ ) 

 

 

Α.Τ. 3 

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών πλακιδίων 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών πλακιδίων διαστάσεων 50x50x4mm,  

κατασκευασμένα από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

κολλημένοι μεταξύ τους με κόλλα πολυουρεθάνης. Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να 

πλήρως χρωματισμένα, υδατοπερατά, η πάνω επιφάνεια των δαπέδων να είναι λεία, 

πορώδης,  και το κυριότερο αντιολισθητική, η κάτω πλευρά τους να είναι ειδικά 

διαμορφωμένη προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων & να 

μπορούν να καλύψουν μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης έως 1,40 μέτρα. Θα τοποθετηθούν 

με χρήση κόλλας σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν ,θα φέρουν οπές και πλαστικούς 

πύρους σύνδεσης, στα πλαϊνά των πλακιδίων, για να συνδέονται στέρεα μεταξύ τους. Τα 
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πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176-1, 

ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και  ΕΝ71-3 και να φέρουν  πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, καθώς 

και να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, 

σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην 

κατηγορία Ε_fl. τα οποία και θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού. 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ      ( 40,00€ ) 

 

 

Α.Τ. 4 

Προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινης Κούνιας Νηπίων-Παίδων 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης κούνιας δύο θέσεων, μία θέση νηπίων και μια θέση 

παίδων από σύνθετη ξυλεία Πεύκης και χαλύβδινους μεταλλικούς συνδέσμους. Αποτελείται 

από τον οριζόντιο δοκό, από όπου αναρτώνται τα καθίσματα μήκους περίπου 2950mm 

και διατομής 95x120 mm και από τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα μήκους περίπου 2400mm 

και διατομής 95 x 95mm. Οι αλυσίδες θα έχουν με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να 

αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων. Τα κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, στηριζόμενα 

στην κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά 

τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια. Τα καθίσματα 

ασφαλείας (νηπίων) και τα καθίσματα παίδων θα είναι από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε 

στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από 

τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m Το ύψος πτώσης 

θα είναι περίπου 1,30m. Η πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, θα γίνει σε βάθος 

τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού με στοιχείο 

θεμελίωσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,40 x 0,40 x 0,60 m. 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ     ( 620,00€ ) 

 

 

Α.Τ. 5 

Προμήθεια και τοποθέτηση Τραμπάλας  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων που αποτελείται από ένα δοκό 

κατασκευασμένο από σύνθετη δοκό διατομής 95Χ95χιλ και μήκος περίπου 2,9μ, δύο 

καθίσματα από κόντρα πλακέ, δύο λαβές και μία βάση από σύνθετη ξυλεία .Οι διαστάσεις 

του οργάνου είναι περίπου 2900mm x 350mm και ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του 

παιχνιδιού θα πρέπει να είναι περίπου 4900mm x 2350mm. Σύνθετη ξυλεία, ΗDΡΕ, ελαστικά 

απόσβεσης κρούσης 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ    ( 370,00€ ) 
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Α.Τ. 6 

Προμήθεια και τοποθέτηση Παιχνίδι Ελατήριο 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση παιχνίδι ελατήριο (αλογάκι) από υψηλής ποιότητας 

πολυαιθυλένη HDPE. Το υλικό αυτό είναι υψηλής ανθεκτικότητας και πυκνότητας. Την 

κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά 

καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV ενάντια στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. 

Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 

σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς των DΙΝ. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του οργάνου 

πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1176-1 έως 8. Καθώς 

επίσης η διαδικασία παραγωγής διάθεσης και εγκατάστασης. 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ    ( 250,00€ ) 

 

 

Α.Τ. 7 

Προμήθεια και τοποθέτηση Σύνθετου θεματικού οργάνου  «ΚΑΡΑΒΙ» 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου οργάνου «ΚΑΡΑΒΙ» κατασκευασμένο από ξύλο σε 

συνδυασμό με πλαστικά και μεταλλικά μέρη. Οι διαστάσεις οργάνου μήκος 11110mm Χ 

πλάτος 6110mmΧ ύψος 4000mm (απόκλιση ± 10%).  

Το σύνθετο θεματικό όργανο καράβι θα αποτελείται από: 

 Επτά τετράγωνους πύργους  

 Δύο τρίγωνους πύργους 

 Μία ξύλινη σκάλα ανόδου 

 Μία κεκλιμένη ράμπα ανόδου, με κουπαστές 

 Τρεις τσουλήθρες  

 Δύο τούνελ διπλού τοιχώματος 

 Δύο κεκλιμένες γέφυρες 

 Ένα μεταλλικό μπαλκόνι 

 Θεματικά πάνελ «καράβι» 

Το θεματικό αυτό πολυόργανο, θα αναπαριστά τη μορφή καραβιού με εξέχον και 

επιβλητικό στοιχείο την πλώρη και το κατάρτι ύψους περίπου 4m. Το μπροστινό τμήμα του 

καραβιού θα αποτελείται από τρείς συνεχόμενους πύργους με πλατφόρμες σε ύψος  

περίπου 900 mm. Η πρόσβαση σε αυτούς θα γίνεται από τον πρώτο πύργο, από την δεξιά 

πλευρά κοιτώντας την πλώρη, με σκάλα. Απέναντι της σκάλας στην άλλη άκρη στον τρίτο 

πύργο θα υπάρχει τσουλήθρα. Στο μπροστινό τμήμα του δεύτερου πύργου θα υπάρχει 

μεταλλικό μπαλκόνι. Το κεντρικό τμήμα του καραβιού θα αποτελείται από τρείς 



12 

συνεχόμενους πύργους με πλατφόρμες ύψους περίπου 900mm. Η πρόσβαση σε αυτούς θα 

γίνεται από τον έκτο πύργο, από την αριστερή πλευρά κοιτώντας την πλώρη, με ράμπα. 

Απέναντι της ράμπας στην άλλη άκρη στον τέταρτο πύργο θα υπάρχει τσουλήθρα. Στο 

μπροστινό τμήμα του πέμπτου, μεσαίου πύργου θα υπάρχει στο κέντρο και εμπρός το 

στοιχείο του ξύλινου καταρτιού. Οι τέσσερεις ακριανοί πύργοι θα συνδέονται μεταξύ τους 

με δύο τούνελ διπλού τοιχώματος. Το πίσω μέρος του καραβιού θα αποτελείται από έναν 

ορθογώνιο και δύο τριγωνικούς πύργους με πλατφόρμες ύψους περίπου 600mm, 

τοποθετημένους δεξιά και αριστερά, που θα σχηματίζουν την πρύμνη του πλοίου. Θα 

συνδέονται στην πλευρά των τριγωνικών πύργων με το κεντρικό κομμάτι του πλοίου, με 

δύο κεκλιμένες γέφυρες με διαμορφωμένα πλαϊνά ανοίγματα ναυτικού θέματος. Στην πίσω 

πλευρά του ορθογώνιου πύργου θα υπάρχει τσουλήθρα.   

Το πολυόργανο θα αναπτύσσεται και στο επίπεδο του εδάφους με περιμετρικά πάνελ 

τοποθετημένα ώστε να δημιουργούν τη μορφή της πλώρης καραβιού, και με θεματικά 

πάνελ κάτω από τους πύργους με ανοίγματα φινιστρίνια.  

Η πρόσβαση στο επίπεδο του εδάφους θα γίνεται μέσω των ανοιγμάτων που υπάρχουν 

στην μπροστινή πλευρά του σύνθετου – πλώρη και θα έχουν τη μορφή καμάρας πλοίου.   

Πλατφόρμα Πύργου 1110X1110mm 

 

Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής 95X45 mm και μήκους περίπου 920mm  

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους τουλάχιστον 21mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95mm τουλάχιστον 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95x45 mm τουλάχιστον, ενώνονται μεταξύ τους μέσω 

μεταλλικών συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο 

θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm τουλάχιστον, με 

διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο, θα γίνεται με 

ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95 mm 

με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. 

 

Τριγωνικός πύργος 

Ο πύργος θα έχει κάτοψη ορθογωνίου τριγώνου, με κάθετες πλευρές 1110mm. περίπου, και 

θα κατασκευάζεται από τρείς ξύλινους στύλους, διατομής 95x95mm τουλάχιστον. Ο πύργος 

θα έχει μία πλατφόρμα. H πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 21mm, με αντιολισθηρή επένδυση, και θα στηρίζεται 

περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ45mm περίπου, 

συνδεδεμένες στους στύλους του πύργου.  

 

Ξύλινη σκάλα ανόδου 

Η σκάλα πλατφόρμας θα αποτελείται από :  

 2 ξύλινες δοκούς διαστάσεων περίπου 185045X190mm  

 ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων περίπου 640Χ145Χ45mm  (ο αριθμός τους θα 

ποικίλει ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας. 9 πατήματα για πλατφόρμα ύψους 

1200mm περίπου) 
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Η κουπαστή της σκάλας θα αποτελείται από : 

 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων 850X95X45mm 

περίπου. 

 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων 1850Χ95Χ45 mm 

περίπου. 

 2 ξύλινες επιφάνειες από HPL πάχους 12mm τουλάχιστον 

Ανάμεσα στις 2 ξύλινες δοκούς διαστάσεων  περίπου 185045X190mm θα τοποθετούνται τα 

9 ξύλινα σκαλοπάτια διαστάσεων  640Χ145Χ45mm περίπου. Αυτά θα έχουν μεταξύ τους 

απόσταση 75mm περίπου. 

 

Κεκλιμένη ράμπα ανόδου 

Θα αποτελείται από δύο πλευρικά ξύλα εμποτισμένης ξυλείας Πεύκης αρκτικού κύκλου, 

πάνω στα οποία θα τοποθετούνται ξύλινες δοκοί διατομής 145Χ45mm περίπου, 

δημιουργώντας την επιφάνεια πατήματος. 

Το άνω μέρος της ράμπας θα συνδέεται με την πλατφόρμα του πύργου. Στο σημείο που θα 

στηρίζεται στο δάπεδο του χώρου του οργάνου, θα υπάρχουν εκατέρωθεν, δύο στύλοι 

διατομής περίπου 95Χ95mm και ύψους περίπου 1100mm. Στους στύλους αυτούς, και στους 

αντίστοιχους του πύργου, θα στηρίζονται τέσσερα συν τέσσερα παράλληλα, καθ’ ύψος, 

συρματόσχοινα, παράλληλα με το μήκος της ράμπας, τα οποία θα δημιουργούν τις 

προστατευτικές κουπαστές της ράμπας. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι 

κατασκευασμένο από HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. 

 

Τσουλήθρα σε ύψος 900 mm. 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος 530mm και μήκος ολίσθησης 1700mm 

περίπου. Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm 

και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία θα κατασκευάζονται από HPL  

πάχους τουλάχιστον 18mm. 

Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από μονοκόμματο πάνελ HPL 

πάχους τουλάχιστον 18mm, με άνοιγμα που θα θυμίζει καμάρα πλοίου και βοηθητικά 

ανοίγματα χειρολαβών.   

 

Τσουλήθρα σε ύψος 600 mm  

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος 530mm και μήκος ολίσθησης 1200mm 

περίπου. Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm 

και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία θα κατασκευάζονται από HPL  

πάχους τουλάχιστον 18mm. 

Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από μονοκόμματο πάνελ HPL 

πάχους τουλάχιστον 18mm, με άνοιγμα που θα θυμίζει καμάρα πλοίου και βοηθητικά 

ανοίγματα χειρολαβών.   
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Τούνελ διπλού τοιχώματος 

Το τούνελ θα αποτελείται από: 

 Ένα πλαστικό αγωγό 

 Δύο επιφάνειες από HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. 

Το τούνελ διπλού τοιχώματος θα αποτελεί μία δραστηριότητα ολίσθησης. Ο αγωγός θα 

έχει λεία επιφάνεια εσωτερικά και θα φέρει επιφάνεια με πτυχώσεις εξωτερικά. Θα έχει 

μήκος περίπου 1000mm, και διατομή τουλάχιστον Ø800mm. Θα εδράζεται στους δύο 

πύργους μέσω των επιφανειών HPL πάχους τουλάχιστον 18mm. Μέσω μηχανισμού 

ακριβείας (CNC) θα έχει αφαιρεθεί υλικό ώστε να δημιουργηθούν οπές ίσης διατομής με 

τον αγωγό. Τέλος, τα υλικά πρέπει να παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 

και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

 

Γέφυρα  

Η γέφυρα θα αποτελείται από: 

 Δύο ξύλινους δοκούς 

 Δεκαπέντε ξύλινα τεμάχια 

 Δυο μεταλλικοί σύνδεσμοι 

 Δύο κουπαστές 

Η γέφυρα θα κατασκευάζεται από δύο ξύλινους δοκούς διατομής 95Χ95mm και μήκους 

2100mm περίπου. Οι δύο δοκοί θα βιδώνονται σε δύο μεταλλικούς συνδέσμους με βίδες και 

παξιμάδια ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Πάνω στο πλαίσιο θα 

βιδώνονται δεκαπέντε ξύλα διατομής περίπου 145X45mm, δημιουργώντας την επιφάνεια 

πατήματος. Όλη η κατασκευή θα στερεώνεται στα ξύλα των δύο πύργων με βίδες διατομής 

τουλάχιστον Ø12mm και παξιμάδια ασφαλείας. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν οι δύο 

κουπαστές που θα κατασκευάζονται από δύο οριζόντιους σωλήνες πάχους περίπου μίας 

ίντσας και μήκους περίπου 2020mm, και ένα πάνελ από HPL πάχους τουλάχιστον 18mm και  

διαστάσεων περίπου 2100x600mm με μορφοποιήσεις φινιστρίνια καραβιού. Το πάνελ θα 

συνδέεται με μεταλλικούς συνδέσμους στους σωλήνες και όλη η κουπαστή στους στύλους. 

 

Μεταλλικο μπαλκόνι 

Το μεταλλικό μπαλκόνι θα κατασκευάζεται από σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ33mm και 

από πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 21mm με αντιολισθηρή 

επένδυση.  

Η στήριξη του δαπέδου θα αποτελείται από κουρμπαρισμένο σωλήνα που θα βιδώνεται με 

φλάντζες στους στύλους του πύργου. Το κάγκελο θα αποτελείται από δύο 

κουρμπαρισμένους σωλήνες που θα βιδώνονται στους στύλους του πύργου, και από 

κάθετους μεταλλικούς σωλήνες που θα ηλεκτροσυγκολλούνται στους δύο άλλους σωλήνες. 

 

Προστατευτικά θεματικά πάνελ 

Τα προστατευτικά πάνελ θα κατασκευάζονται από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm. Αυτά 

θα δίνουν στο όργανο την αίσθηση του καραβιού. Η πλώρη του πλοίου θα διαμορφώνεται 

με τα πάνελ, και ένα στύλο διατομής περίπου 95Χ95mm ελαφρώς κεκλιμένο προς τα 

εμπρός. Αυτά θα  μπορούν να φέρουν διακοσμητικά ανοίγματα χαράξεις και διαμορφώσεις 

στα άκρα τους και για τη στερέωση τους θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα μεταλλικά 

τμήματα (γωνίες) και ξυλόβιδες.  
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Διακοσμητικά πάνελ 

Τα διακοσμητικά πάνελ μορφής «άγκυρας, φινιστρίνι» θα κατασκευάζονται από 

διαφορετικού χρώματός τεμάχια HPL πάχους 12mm και για τη στερέωση τους θα 

χρησιμοποιούνται κατάλληλοι μεταλλικοί σύνδεσμοι και ξυλόβιδες.  

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 14560Χ10000mm. Μέγιστο ύψος πτώσης 900mm 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:      ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ            (44.430,00€ ) 

 

 

Α.Τ. 8 

Προμήθεια και τοποθέτηση Σύνθετου Πάρκου  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου πάρκου κατασκευασμένο από ξύλο σε συνδυασμό με 

πλαστικά και μεταλλικά μέρη. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πάρκου θα είναι μήκος 

11400mm Χ πλάτος 10550mm Χ ύψος 2600 mm  και το οποίο θα αποτελείται:  

 Μία κεκλιμένη ράμπα ανάβασης 

 Πέντε πύργους με πλατφόρμα ύψους 1200mm 

 Ένα πύργο με πλατφόρμα ύψους 1500mm 

 Μία καμπύλη γέφυρα 

 Μία τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 1200mm 

 Ένα στύλο πυροσβέστη 

 Θεματικά πάνελ καραβιού 

Τη μονάδα οργάνων εκγύμνασης η οποία θα αποτελείται από: 

 Μια οριζόντια σκαλιέρα 

 Μια σωλήνα με κρεμαστά πατήματα 

 Δύο σωλήνες - μονόζυγα  

Τη μονάδα κούνιας η οποία θα αποτελείται από: 

 Τέσσερα ξύλινα κεκλιμένα υποστυλώματα 

 Μία οριζόντια ξύλινη δοκό 

 Ένα κάθισμα νηπίων 

 Ένα κάθισμα παίδων 

 

Γενική Τεχνική περιγραφή 

Το σύνθετο πάρκο αποτελείται από τρεις μονάδες. Η πρώτη μονάδα είναι ένα σύνθετο 

όργανο Παιδικής Χαράς, η δεύτερη μονάδα είναι όργανα εκγύμνασης και η τρίτη μία 

κούνια. Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται από την κεκλιμένη ράμπα η οποία 

καταλήγει σε πύργο με πλατφόρμα ύψους 1200 mm. Αυτή δεξιά και ευθεία φέρει φράγματα 

προστασίας ενώ αριστερά βρίσκεται η καμπύλη γέφυρα. Αυτή καταλήγει σε μία πεντάδα 

πύργων. Οι τέσσερις εκ των πέντε, έχουν πλατφόρμα σε ύψος 1200mm ενώ ο πέμπτος έχει 

πλατφόρμα σε ύψος 1500mm από το έδαφος. Στον ένα πύργο με πλατφόρμα 1200mm, 

τοποθετείται μία τσουλήθρα και ένας στύλος πυροσβέστη. Μπροστά από την πεντάδα 

πύργων, στο ύψος του εδάφους, βρίσκεται η πλώρη του πλοίου, κατασκευασμένη από HPL 

πάχους 12 mm. Δεξιά του πρώτου πύργου και σε απόσταση 1500mm, τοποθετείται μία 

ξύλινη διθέσια μικτή κούνια. Η μονάδα των οργάνων εκγύμνασης ξεκινά με μία οριζόντια 

σκαλιέρα η οποία τοποθετείται τουλάχιστον 1850mm πίσω από τη ράμπα του οργάνου. 

Στο τελευταίο υποστύλωμα της σκαλιέρας στηρίζεται η σωλήνα με τα κρεμαστά πατήματα 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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και στη συνέχεια αυτής τοποθετούνται οι οριζόντιες σωλήνες – μονόζυγα σε ύψη 1800mm 

και 1500mm. 

 

Περιγραφή επιμέρους στοιχείων οργάνου παιδικής χαράς 

Πλατφόρμα Πύργου 1110X1110mm 

Η πλατφόρμα πύργου αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής 95χ45 mm. και μήκους 920 mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους 21 mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95mm 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95x45 mm, ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών 

συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται 

ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις 

γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο, γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε 

τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95 mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 

ασφαλείας. 

 

Τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  

 Ένα προστατευτικό τσουλήθρας 

Το σύστημα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει πλάτος 530mm. Το μήκος ολίσθησης διαφοροποιείται 

ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης 2300χιλ για πλατφόρμα σε 

ύψος 120εκ.) 

Η σκάφη αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και βιδώνεται στα δύο 

πλαϊνά προστατευτικά τα οποία κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ πάχους 30χιλ. 

Το προστατευτικό εξόδου είναι κατασκευασμένο από πλάκα κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους 18χιλ. Αποτελείται από δύο κομμάτια που τοποθετούνται κατά μήκος της 

ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους τοποθετείται μπάρα 

κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη 

ηλεκτροστατικά.  

 

Ξύλινη καμπύλη γέφυρα 

Η καμπύλη γέφυρα συνδέει τις πλατφόρμες των πύργων. 

Αποτελείται από: 

Δύο ξύλινες δοκούς, από μασίφ ξυλεία πεύκης 

Ξύλινα τεμάχια διατομής 145Χ45mm 

Δύο μεταλλικούς συνδέσμους 

Δύο προστατευτικά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15mm,  

Τέσσερις ξύλινες καμπύλες δοκούς, από μασίφ ξυλεία πεύκης 

Ο σκελετός της γέφυρας κατασκευάζεται από τις δύο καμπύλες δοκούς, οι οποίες 

δημιουργούν τις πλευρές της γέφυρας και συνδέονται στους πύργους με μεταλλικούς 

συνδέσμους και λάμες. Το πλαίσιο που δημιουργείται καλύπτεται με ξύλινα τεμάχια 

διατομής 145Χ45mm. Για την δημιουργία της κουπαστής και του πλευρικού 

προστατευτικού της γέφυρας, χρησιμοποιούνται τέσσερις ξύλινες δοκοί, και πάνελ 

ενδιάμεσα τους, από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm. 
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Kεκλιμένη ράμπα ανάβασης  

Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα διατομής 95Χ95 mm. πάνω στα οποία τοποθετείται 

κόντρα πλακέ θαλάσσης και το οποίο φέρει ξύλινα τεμάχια που χρησιμοποιούνται ως 

πατήματα. Το άνω μέρος της συνδέεται με την πλατφόρμα του πύργου. 

 

Οριζόντια σκαλιέρα 

Η οριζόντια σκαλιέρα αποτελείται από τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm 

και δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς ίδιας διατομής. Πάνω στις οριζόντιες δοκούς συνδέονται 

σωλήνες γαλβανιζέ διαμέτρου Φ 33mm, σε ύψος 2000mm από το έδαφος. 

 

Σωλήνας με κρεμαστά πατήματα 

Η δραστηριότητα αυτή, τοποθετείται στο ένα υποστύλωμα της σκαλιέρας από τη μία μεριά 

και από την άλλη σε ένα ξύλινο υποστύλωμα διατομής 95Χ95 mm. Έχει μήκος 2000mm και 

αποτελείται από μία οριζόντια γαλβανιζέ σωλήνα και τρία κρεμαστά καθίσματα. 

 

Μονόζυγα 

Το μονόζυγα τοποθετούνται το ένα μετά το άλλο και αποτελούνται από δύο ξύλινα 

υποστυλώματα και δύο γαλβανιζέ σωλήνες σε ύψη 1800mm και 1500mm. 

 

Μονάδα κούνιας 

Η κούνια δύο θέσεων παίδων - νηπίων έχει γενικές διαστάσεις 3.230Χ1.520 mm. και ύψος 

2.400 mm. Αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής 95Χ120 mm., η οποία καταλήγει 

σε μεταλλικό κομβοέλασμα πάχους 4 mm.. Η στήριξη της ενιαίας δοκού επιτυγχάνεται 

εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 mm. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 

Το σύστημα ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα 

έχει κρίκους διατομής 6 mm., εν θερμώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση 

δακτύλου. Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις 

αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. Το κάθισμα νηπίων είναι κλειστό, των παίδων 

κανονικό, και κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου.  

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ:      ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ        ( 39.655,00€ ) 

 

 

Α.Τ.9 

Προμήθεια και τοποθέτηση Σύνθετου Οργάνου Νηπίων 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου οργάνου νηπίων που αποτελείται από: 

 Δύο πύργους 

 Ένα τούνελ 

 Μια τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 600mm 

 Ένα μονόρριχτο σκέπαστρο 

 Φράγματα προστασίας 
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Τεχνική περιγραφή 

Η είσοδος του σύνθετου οργάνου νηπίων πραγματοποιείται μέσω του τούνελ. Στη συνέχεια 

ο χρήστης βρίσκεται στο πρώτο ασκεπή πύργο με πλατφόρμα ύψους 300mm από το 

έδαφος. Δεξιά υπάρχει ένα φράγμα προστασίας, ενώ αριστερά άλλη μία ελεύθερη είσοδος 

του οργάνου. Ακολουθεί ο δεύτερος πύργος με μονόρριχτο σκέπαστρο και πλατφόρμα 

ύψους 600mm από το έδαφος. Δεξιά και ευθεία υπάρχουν φράγματα προστασίας ενώ 

αριστερά τοποθετείται η τσουλήθρα η οποία αποτελεί και την έξοδο από το σύνθετο 

όργανο. 

 

Πλατφόρμα Πύργου 1110X1110mm 

Η πλατφόρμα πύργου αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής 95χ45 mm. και μήκους 920 mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους 21 mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95mm 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95x45 mm, ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών 

συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται 

ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις 

γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο, γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε 

τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95 mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 

ασφαλείας. Ο ένας εκ των δύο πύργων φέρει μονόριχτη σκεπή από κόντρα πλακέ 

πάχους 15mm. 

 

Τσουλήθρα 

 

Η τσουλήθρα αποτελείται από: 

 Μία πλαστική σκάφη 

 Ένα προστατευτικό τσουλήθρας 

Το σύστημα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. Η τσουλήθρα 

έχει πλάτος 530mm. Το μήκος ολίσθησης διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της 

πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης 1200mm για πλατφόρμα σε ύψος 60εκ.). Η σκάφη 

ολίσθησης να είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο του rotational από χαμηλής 

περιεκτικότητας πολυαιθυλένη με πάχος τοιχώματος 7mm. ,υψηλής αντοχής σε κρούση, 

θραύση, καύση και ηλιακή ακτινοβολία  

 

Τούνελ διπλού τοιχώματος 

Το τούνελ αποτελείται από: 

 Ένα πλαστικό αγωγό 

 Δύο επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

 

Το τούνελ διπλού τοιχώματος αποτελεί μία δραστηριότητα ολίσθησης. Ο αγωγός έχει λεία 

επιφάνεια εσωτερικά και φέρει επιφάνεια με πτυχώσεις εξωτερικά. Έχει μήκος 1000 mm, 

διατομή Ø 700 mm και στηρίζεται στον ασκεπή πύργο από τη μία μεριά, ενώ σε δύο 

υποστυλώματα ξυλείας πεύκης διατομής 95Χ95 mm, από την άλλη. Οι επιφάνειες κόντρα 

πλακέ έχουν πάχος 18 mm και μέσω μηχανισμό ακριβείας (CNC) έχει αφαιρεθεί υλικό ώστε 

να δημιουργηθούν οπές ίσης διατομής με τον αγωγό. Τέλος, τα υλικά παρέχουν προστασία 

από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Τέλος, τα 

υλικά παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας 

στατικού ηλεκτρισμού. Μέγιστο ύψος πτώσης <600mm 
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Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ               ( 1.320,00€ ) 

 

 

Α.Τ. 10 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση Σύνθετου Οργάνου Παίδων  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου οργάνου παίδων που αποτελείται από  

 Πύργο με πλατφόρμα σε ύψος 900mm 

 Σκέπαστρο δίρριχτο 

  Σκάλα για πλατφόρμα ύψους 900mm 

 Τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 900mm 

  Προστατευτικά φράγματα 

 

 

Πλατφόρμα Πύργου 1110X1110mm 

Η πλατφόρμα πύργου αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής 95χ45 mm. και μήκους 920 mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους 21 mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95mm 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95x45 mm, ενώνονται μεταξύ τους μέσω μεταλλικών 

συνδέσμων, σχηματίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται 

ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις 

γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο, γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο βιδώνεται σε 

τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95x95 mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 

ασφαλείας. 

 

Τσουλήθρα σε ύψος 900 mm. 

Η τσουλήθρα αποτελείται από: 

 Μία πλαστική σκάφη 

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. Η τσουλήθρα 

έχει πλάτος 530mm. Το μήκος ολίσθησης διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της 

πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης 1700mm για πλατφόρμα σε ύψος 90εκ). Η σκάφη ολίσθησης 

να είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο του rotational από χαμηλής περιεκτικότητας 

πολυαιθυλένη με πάχος τοιχώματος 7mm., υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση, καύση και 

ηλιακή ακτινοβολία  

 

Σκάλα πλατφόρμας (σε ύψος 900mm) 

Η σκάλα πλατφόρμας αποτελείται από :  

 2 ξύλινες δοκούς πάχους 45 mm. και πλάτους 190 mm. 

 ξύλινα σκαλοπάτια πάχους 45 mm., πλάτους 145 mm. και μήκους 640 mm. (ο 

αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας. 6 πατήματα για 

πλατφόρμα ύψους 90εκ) 

Η κουπαστή της σκάλας για πλατφόρμα η οποία οδηγεί στην πλατφόρμα (σε ύψος 90εκ) 

του οργάνου αποτελείται από : 

 2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων 45X95X850 mm. 
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  2 ξύλινα κιγκλιδώματα (με εξομαλυμένες άκρες) διαστάσεων 45Χ95Χ1385 mm. 

 2 ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm 

Ανάμεσα στους 2 ξύλινους δοκούς διαστάσεων 45X190Χ1385 mm. τοποθετούνται 6 ξύλινα 

σκαλοπάτια διαστάσεων 45Χ145Χ640 mm. Αυτά έχουν μεταξύ τους απόσταση 82 mm.  

 

ΣΚΕΠΗ ΔΙΡΙΧΤΗ 

Η στέγη αποτελείται από: 

 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm διαστάσεων 1000Χ1230 mm. 

 2 πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm., σε σχήμα «Λ», με 

στρογγυλεμένες ακμές. 

Τα δύο πρώτα κόντρα πλακέ σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90
ο
. Στο κάτω μέρος των 

φύλων και αντιδιαμετρικά τοποθετούνται τα κόντρα πλακέ σε σχήμα «Λ» και αποτελούν το 

συνδετήριο τμήμα των πάνελ με τους ορθοστάτες της κατασκευής. 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ   ( 1.450,00€ ) 

 

 

Α.Τ.11 

Προμήθεια Πολύχρωμης Κάμπιας 

 

Προμήθεια πολύχρωμης κάμπιας λαβύρινθος από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 

περίπου 2,17 μήκος 1,00 πλάτος και  1,08 ύψος . Κάθε κομμάτι θα έχει διαφορετικό χρώμα 

ώστε να δώσει διαφορετικές κλίσεις στην κάμπια. 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ    ( 138,00€ ) 

 

 

Α.Τ.12 

Προμήθεια και τοποθέτηση διπλής Κούνιας ΑΜΕΑ  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διπλής κούνιας ΑΜΕΑ κατασκευασμένης από χυτοσίδηρο με 

ηλεκτροστατική βαφή. Οι διαστάσεις του οργάνου θα είναι 330Χ700cm με ύψος του 

σκελετού 247cm. Αποτελείται από ένα οριζόντιο μεταλλικό δοκό διατομής Φ88, τέσσερις 

σιδερένιους δοκούς στήριξης διατομής Φ60 που συνδέονται ανά δύο σε σχήμα «Λ» σε κάθε 

πλευρά της κούνιας. Στην οριζόντια μεταλλική δοκό τοποθετούνται το κάθισμα ΑΜΕΑ 

παίδων ηλικίας μέχρι 14 ετών (σε σχήμα αρκουδάκι) με τις απαραίτητες ζώνες δεσίματος. 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ   (2.150,00€ ) 

 

 

Α.Τ.13 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού παιχνιδιού τρίλιζα 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού πάνελ - τρίλιζα, διαστάσεων μήκους 600mm X 

πλάτους 600mm X ύψους 900mm. Θα αποτελείται από μία μεταλλική βάση, ένα πλαίσιο 

από πάνελ HPL και την διάταξη του παιχνιδιού τρίλιζας. Η βάση  θα αποτελείται από 
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σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ90mm στην κορυφή της οποίας θα συγκολλούνται 

σταυρωτά τέσσερεις ακτίνες από κουρμπαρισμένη σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ33mm 

και στα πάνω άκρα τους μεταλλικό τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων περίπου 50Χ50mm.  

Επάνω σε αυτή θα εφαρμόζεται ένα διακοσμητικό πλαίσιο από πάνελ HPL πάχους 

τουλάχιστον 12mm το οποίο θα στερεώνεται με κατάλληλους μεταλλικούς συνδέσμους. Στο 

εσωτερικό του θα προσαρμόζονται τρείς μεταλλικοί άξονες περιστροφής στους οποίους θα 

είναι περασμένα 9 ξύλινα τεμάχια – κύβοι, που θα φέρουν χαράξεις (Ο,Χ) για το παιχνίδι 

της τρίλιζας. Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για χρήστες ηλικιακής ομάδας 1+ και ΑμεΑ.. Ο 

απαιτούμενος χώρος ασφαλείας είναι 2100mm Χ 2100mm. Μέγιστο ύψος πτώσης 900mm 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ     (1.300,00€ ) 

 

 

Α.Τ.14 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού πάνελ παιχνίδι ήχου 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού πάνελ ήχου διαστάσεων μήκους 1100mm Χ 

πλάτους 100mm Xύψους 1270mm  Το διαδραστικό πάνελ - παιχνίδι ήχου με κουδούνια, θα 

αποτελείται από μία εγχάρακτη επιφάνεια από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm, που σε 

αυτή θα στηρίζονται τρία κουδούνια που παράγουν ήχο μέσα σε διαμορφωμένα 

ανοίγματα στην επιφάνεια της. Το πάνελ θα στηρίζεται σε δύο υποστυλώματα με 

μεταλλικές γωνιές. Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για χρήστες ηλικιακής ομάδας 1+ και ΑμεΑ.. 

Ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας είναι 4100mm Χ 3100mm. Μέγιστο ύψος πτώσης 

<600mm 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ             (1.200,00€ ) 

 

 

Α.Τ.15 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού πίνακα με κιμωλίες 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού πίνακα με κιμωλίες διαστάσεων μήκους 1019mm 

Χ πλάτους 120mm Χ ύψους 1320mm. Θα αποτελείται από μία εγχάρακτη επιφάνεια 

γραψίματος από HPL πάχους τουλάχιστον 12mm, βαμμένη με ειδικό χρώμα, δύο ξύλινα 

τεμάχια για τις κιμωλίες και δύο ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm, που 

σε αυτά θα στερεώνεται ο πίνακας με μεταλλικές γωνιές. Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για 

χρήστες ηλικιακής ομάδας 1+ και ΑμεΑ.. Ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας είναι 4019mm Χ 

3100mm. Μέγιστο ύψος πτώσης <600mm 

Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο 

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ              (1.200,00€ ) 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ   ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

  

  
  

 

 

Προμήθεια : Προμήθεια και τοποθέτηση 

                        εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

                        παιδικών χαρών του     

                        Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – 

                        Ν.  Χαλκηδόνας 

                  

            A.M. : 101/2018 

            ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 274.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 

 

 
 

Άρθρο 1
ο

: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει του όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί από τον 

ανάδοχο η προμήθεια που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 

Άρθρο 2ο: Διατάξεις που ισχύουν 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

 Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις». 

 Ν.2539/1997/Α’244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

 Ν.3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Ν.3801/2009/Α’163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης » 

 N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Ν.3979/2011/Α’138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

 Του Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων 

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

του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

συμβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την 

οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 

11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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 N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013». 

 Της Π.Ν.Π «έγκριση των σχεδίων των συμβάσεων τροποποίησης της κύριας 

σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης……/άρθρο 4» ΦΕΚ Α’240/12-12-2012 

 Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες 

δ/ξεις» 

 Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 

υποπαράγραφο στ20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

2014). 

 Την Υ.Α. Π.Ι /2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτεία (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & άλλες 

δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 με την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

 Το Νόμο 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

 Το Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της 

συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 

(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») –Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-16) 

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 

 Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο 

Τιμολόγιο. 
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Άρθρο 3ο: Συμβατικά Τεύχη – Σειρά ισχύος 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Τιμολόγιο μελέτης 

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και προσφορά. 

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

ε) Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 4ο: Εγγυήσεις 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

τοις εκατό ( 2%), επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ομάδα ή τις 

ομάδες για τις οποίες δίδεται προσφορά και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 

συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι ένας (1) μήνας 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το 

διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση 

κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται 

με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Θα 

αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 

της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.  

 

Άρθρο 5ο: Πρόοδος εργασιών _ Κυρώσεις καθυστέρησης 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 

από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται 

παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν 

τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής 
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σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές της προσφοράς των προμηθευτών θα 

παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την 

παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των παραδόσεων καθενός από τα 

προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε 

αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 

αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή 

των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 

την ποιότητα και καταλληλότητά τους. 

 

Άρθρο 6ο: Χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η ισχύς δύναται να παραταθεί έως και δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης 

της σύμβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που 

ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 

του Δήμου. 

Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση 

των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 

και 20%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό 

έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο 

και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις 

ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

 

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος 

της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
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Ειδικά κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η 

καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Εφόσον 

προκύψει ακαταλληλότητα των υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση 

αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 

από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος 

δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση του 

τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. 

Ο εξοπλισμός διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι 

αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του 

κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα 

βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 

υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 

δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 8ο: Προσφορά 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των 

ποσοτήτων του κάθε είδους υλικού. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν 

το κάθε είδος υλικού για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Ο ανάδοχος κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικών χαρών πρέπει επίσης να είναι 

πιστοποιημένος (επί ποινή αποκλεισμού) κατά ISO 9001 και ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

50001, Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 

2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο (ΟΜΑΔΑ 

Α+Β) είτε για μια από τις ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β) των προς προμήθεια ειδών. 

 

Άρθρο 9ο: Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών - Δείγματα 

Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η 

σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα:  
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1) ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ξύλινα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη, με κατάλληλη 

περιεκτικότητα σε υγρασία με πιστοποίηση προέλευσης FSC και PEFC. Η ξυλεία είναι 

υλοτομημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον 

χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία 

του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου έχει βαφτεί 

με στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις 

ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα είναι αβλαβή για τα 

παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων 

γίνονται είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον είτε με καταλλήλους κοχλίες οι οποίοι 

καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, 

ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.Το υλικό που 

χρησιμοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, 

αρκτικού τύπου. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες 

διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας, σύμφωνα με 

τα πρότυπα ΕΝ 351.  

 

2) ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 

1,5 χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες 

φαινολικής βάσης μη τοξικές. Είναι βαμμένα με χρώματα, ή βαφές που δεν περιέχουν 

μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα χρώματα επίσης είναι μεγάλης 

αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ποιότητα του κόντρα πλακέ είναι τέτοια ώστε 

να μην χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. Τα ανωτέρω φύλλα κόντρα 

πλακέ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 636 – 3 (για εξωτερική χρήση). Η ποιότητα του 

κόντρα πλακέ είναι τέτοια ώστε να μπορούν  να χαραχτούν ανάγλυφες παραστάσεις και 

θέματα 

 

3) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως ή το πολυπροπυλένιο 

(ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε 

χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

- Αντοχή στην αλατονέφωση (ASTMB-117): καμία αλλοίωση    

- Αντοχή στη φωτιά (Υ.Δ. 26/6/84): κλάση 2 

- Αντοχή στη συμπίεση (N/mm²): 275 περίπου 

- Αντοχή στη δύναμη έλξης (N/mm²): 135 περίπου 

- Αντοχή στην κάμψη  (N/mm²): 155 περίπου 

Οι τάπες προστασίας για τις βίδες και τα παξιμάδια και τα καπάκια στην κορυφή των 

δοκών κατασκευάζονται από πολυαμίδιο κάτι το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα 

στον χρόνο και αμεταβλητότητα των τεχνικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του 

προϊόντος. 

 

4) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατομές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. 

Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται 
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με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και 

την υγεία των παιδιών. 

 

5) ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη 

είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι απολύτως 

ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα 

μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα συμμορφώνουν τις 

απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

 

6) ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεμελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από 

σκυροδέματος C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου, πακτώνονται 

στο σκυρόδεμα της βάσης 

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 

σχετικές παραγγελίες από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

7) ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

Τα ελατήρια να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό σύρμα χάλυβα 50 CrV με άξονα 

διαμέτρου τουλάχιστον 18mmκαι να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 

17223. Η επιφανειακή σκλήρυνση να επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας «σφυρηλάτησης» 

προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της αντοχής στις δυναμικές εντάσεις. Η 

αντιδιαβρωτική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες να επιτυγχάνεται 

πρώτα μέσω της επεξεργασίαςφωσφάτωσης με ψευδάργυροκαι μετά με την βαφή με σκόνη 

(πολυεστέρα) που προσδίδει στη βάση μεγαλύτερη προστασία. 

 

8) ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ  

Η τσουλήθρα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια. 

Αποτελείτε από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) και με 

προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της 

δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Το εκάστοτε χρώμα, που είναι μη τοξικό, τοποθετείται 

με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος.  Είναι μονοκόμματή και τοποθετείται 

με μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας (Hood) από το ίδιο υλικό, για την προστασία κατά 

της πτώσεις .Επιτρέπεται η τσουλήθρα να είναι μεταλλική, από ανοξείδωτη λαμαρίνα 
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πάχους τουλάχιστον 1,5mm και θα βιδώνεται σε πλαϊνά προστατευτικά από HPL πάχους 

τουλάχιστον 18mm, μόνο όπου αυτό ορίζεται στο τιμολόγιο της μελέτης. 

 

7) ΑΛΥΣΙΔΕΣ  

Οι αλυσίδες να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ κοσκινισμένο 

έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι επιφανειακές τραχύτητες. Να φέρουν διαστάσεις: 

διάμετρος του άξονα: περίπου 6 χιλιοστά 

βήμα κρίκου: περίπου 18,5 χιλιοστά 

πλάτος:περίπου20 χιλιοστά 

Οι αλυσίδες να αντέχουν ένα μέγιστο φορτίο με διαμήκη δύναμη έλξης περίπου 700Kg και 

να έχουν ένα φορτίο θραύσης που δηλώθηκε από τον κατασκευαστή περίπου 1.400Kg. 

 

8) ΔΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΑ 

Δίχτυα, γέφυρες με σχοινιά, μεμονωμένα σχοινιά και σχοινιά αναρρίχησης να 

κατασκευάζονται με ίνες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για τα παιχνίδια 

με σχοινιά έχοντας δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές 

του Προτύπου  EN 1176. Συγκεκριμένα, να έχουν κατασκευαστεί με σχοινί τύπου FORTA-

HERCULES των 16 και 18mm με 6 κλώνους διαμέτρου περίπου 2,0mm από γαλβανισμένο 

χάλυβα, με επένδυση από πολυαμιδικό υλικό ή προπυλένιο υψηλής αντοχής στη φθορά και 

στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Η συναρμολόγηση των ινών να γίνεται μέσω ενός 

συνδετήρα από πλαστικό ή πρεσαρισμένο αλουμίνιο χωρίς να φθείρει την επένδυση και 

εξασφαλίζοντας πλήρη ασφάλεια στο παιχνίδι προκειμένου να μην υπάρχουν κενές γωνίες, 

προεξοχές και επικίνδυνες σχισμές. 

 

Άρθρο 10ο: Ατυχήματα - Ζημιές 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά 

ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

 

Άρθρο 11ο: Μελέτη συνθηκών της προμήθειας 
 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου κατά το διαγωνισμό είναι 

ότι είχε λάβει υπόψη του τις γενικές και τοπικές συνθήκες των παιδικών χαρών οι οποίες  

πρόκειται να αναβαθμιστούν , τις απαιτούμενες για κάθε µέσο μεταφορές, τη διάθεση – 

διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, την 

εξασφάλιση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τη, τις καιρικές συνθήκες, και οιασδήποτε άλλες 

τοπικές – ειδικές και γενικές συνθήκες, τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν, που 
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µε οποιοδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος και ότι η προμήθεια 

αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τη σύμβαση µε την οποία ο ανάδοχος πρέπει να 

συμμορφώνεται. 

 

Άρθρο 12ο: Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία βλάστησης 
 

1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις 

εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. σε 

αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από 

τον εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των 

έργων που βρίσκονται κοντά στο έργο που εκτελείται για να αποφεύγονται οι ζημιές σε 

αυτό ή αυτά, ή η διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζημιές που προξενήθηκαν από αμέλεια 

του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση η 

επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση και τις εκτάσεις που έχουν 

καλλιεργηθεί στην περιοχή όπου εκτελείται το έργο  και ευθύνεται για κάθε κοπή 

δένδρου, θάμνων, και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 

του έργου. 

4. Ζημιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου αποζημιώνονται, μετά 

τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και 

Κοινοτήτων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου. 

 

Άρθρο 13ο: Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλεια 

κυκλοφορίας 
 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα µε το νόμο, λαμβάνει μέτρα 

για την πρόληψη ατυχημάτων, στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς και στην 

παροχή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς. Διαταγές της Υπηρεσίας για την εξασφάλιση 

της κυκλοφορίας εφαρμόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων 

βοηθειών. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ   ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 


