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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού στις παιδικές χαρές 

του ∆ήµου και ειδικότερα των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας. Στόχος της µελέτης είναι να 

δηµιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι αναψυχής µε την αναβάθµιση της 

ποιότητας και του εξοπλισµού τους. Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν την επίτευξη 

της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και 

παιχνιδιού µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για την 

ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων. 

Οι περισσότερες παιδικές χαρές στις οποίες αφορά η παρούσα µελέτη είναι σφραγισµένες 

και εκτός λειτουργίας, καθώς ο υφιστάµενος εξοπλισµός είναι ακατάλληλος και απαιτείται η άµεση 

αντικατάσταση του, µε νέο µε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Οι χώροι µετά την αναβάθµιση θα 

συµµορφωθούν πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την συγκεκριµένη 

χρήση, όπως αυτές καθορίζονται µε την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 

τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014, όπου ορίζει 

συγκεκριµένες προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας για τους χώρους αυτούς. Στις παιδικές 

χαρές επιδιώκεται πάνω από όλα η πρόληψη των ατυχηµάτων και η µείωση της επικινδυνότητας 

και του µεγέθους των τραυµατισµών. 

Για την κάλυψη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας γίνεται καταµερισµός του 

χώρου των παιδικών χαρών που αναφέρονται σε δύο ηλικιακές οµάδες, καθώς οι χώροι δεν έχουν 

µεγάλη έκταση. Πρώτη οµάδα για παιδιά 1-6 ετών και  δεύτερη από 6-12 ετών.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

ΠΟΛΗΣ 

 

 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Τηλ.:2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:    234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:   ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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Από πρακτικής πλευράς, οι απαιτήσεις άνεσης (φυσικής-ψυχικής), υγιεινής και ασφάλειας, 

ικανοποιούνται µε την κατασκευή και τα υλικά που χρησιµοποιούνται. Υλικά, επενδύσεις, βασικός 

εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, όλα οφείλουν να εξασφαλίζουν την ευεξία του παιδιού και να 

προσαρµόζονται στη δική του κλίµακα, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές πρέπει να είναι απόλυτα 

συµβατές µε το φυσικό περιβάλλον, να είναι οικολογικές και ανακυκλώσιµες και αβλαβείς για τους 

χρήστες. 

Στις παιδικές χαρές προβλέπονται εργασίες που αφορούν: 

• Στην αποξήλωση των υπαρχόντων οργάνων και την απόρριψή τους σε 

ειδικούς για το σκοπό αυτόν χώρους, 

• στην εξυγίανση του εδάφους (εκβραχισµοί, εκριζώσεις, διαστρώσεις 

κλπ.) για την προετοιµασία του ώστε να είναι κατάλληλο για τη διάστρωση του 

εκάστοτε δαπέδου ασφαλείας (χυτό συνθετικό δάπεδο, ή βοτσαλάκι ποταµίσιο). την 

δηµιουργία ραµπών και προσβάσεων για χρήστες µε δυσκολίες κινητικότητας. 

• την προµήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων οργάνων µε 

κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας και τα ανάλογα πιστοποιητικά που 

αποδεικνύουν ότι έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. 

• στην προµήθεια και τοποθέτηση λοιπού αστικού εξοπλισµού (παγκάκια 

και πινακίδες µε τα στοιχεία των παιδικών χαρών) 

Οι παιδικές χαρές θα παραδοθούν σε πλήρη ετοιµότητα προς χρήση. 

Οι παιδικές χαρές για τις οποίες προβλέπονται παρεµβάσεις είναι οι παρακάτω: 
 

1. Παιδική χαρά στην οδό Ανδρέου ∆ηµητρίου και Τζ. Κέννεντυ 
2. Παιδική χαρά στο πάρκο Αφών Τσάφου (οδός Μοσχονησίων) 
3. Παιδική χαρά στο πάρκο Αη Γιάννη (οδός Τανταλίδου) 
4. Παιδική χαρά στο στάδιο Κρητικόπουλος  
5. Παιδική χαρά στην οδό Αµασείας και Ηρώς Κωνσταντοπούλου 
6. Παιδική χαρά στο πάρκο Αλεξάνδρου  

Στις παιδικές χαρές 1, 3, 4, 5 προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των οργάνων καθώς αυτά 
που υφίστανται είναι εντελώς ακατάλληλα για την χρήση και δεν δύναται να πιστοποιηθούν, ενώ 
στις παιδικές χαρές 2 και 6 θα αντικατασταθεί τµήµα του εξοπλισµού τους. 

Τα νέα όργανα που θα τοποθετηθούν πρέπει να έχουν πιστοποίηση και να τηρούν τις 
αποστάσεις ασφαλείας. Επίσης πρέπει να είναι ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176 και στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176, ως προς τον σχεδιασµό, τη µορφολογία, τα υλικά και την τοποθέτησή 
τους.  

Τα δάπεδα που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176-1 και το πρότυπο  ΕΝ1177. Οι τύποι των δαπέδων που θα 
χρησιµοποιηθούν είναι: 

• Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, υδατοπερατά µε επίστρωση EPDM 
• χυτός ελαστικός τάπητας υδατοπερατός µε επίστρωση EPDM 
• βοτσαλάκι ποταµίσιο σε βάθος τέτοιο για ικανή απορρόφηση κρούσεων. 

Τα δάπεδα ασφαλείας θα συνοδεύονται από πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής 
τους κατά ISO 9001 και από όλες τις λοιπές πιστοποιήσεις και εργοστασιακές δοκιµές, όπως 
περιγράφεται στη µελέτη και διακήρυξη.  
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Είναι δυνατή η παρέµβαση σε παιδικές χαρές του ∆ήµου Καισαριανής που δεν αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα, κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση που 
προκύψουν έκτακτες φθορές σε εξοπλισµό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης ποσοτήτων εντός ορίων της συµβατικής δαπάνης. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι παιδικές χαρές στις οποίες θα παρέµβουµε και ο 
εξοπλισµός που προβλέπεται για κάθε µία από αυτές αλλά και συγκεντρωτικά, από την παρούσα 
µελέτη: 

 

    ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ   

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. ΠΟΣΟΤ. 

ΣΥΝ. 

ΠΟΣΟΤ. 

  ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ                 

  Κούνια βρεφών δύο θέσεων τεµ. 1   2   1   4 

  Κούνια παίδων δύο θέσεων τεµ.       2 1   3 

  Κούνια αιώρηση τεµ. 1   1       2 

  Κούνια φωλιά τεµ.         1   1 

  Περιστροφική κούνια φωλιά τεµ.           1 1 

  Μεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων τεµ. 1   1 1     3 

  Ζωάκι ελατήριο µίας θέσης τεµ. 1 2 2   1   6 

  Μύλος τεµ.         1   1 

  Σύνθετο τεµ. 1     1 1   3 

  Τσουλήθρα βρεφών µανιτάρι τεµ. 1   1       2 

  Σύνθετο τεµ.   1     1   2 

  Πυροσβεστικό όχηµα τεµ.   1         1 

  Σύνθετο τεµ.     1       1 

  Σύνθετο ισορροπία τεµ.     1       1 

  Σπιτάκι δασικό τεµ.     1       1 

  Τρενάκι δασικό τεµ.     1       1 

  ∆ίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο τεµ.     1       1 

  Αναρρίχηση τεµ.     1       1 

  Χειροβάδιση τεµ.         1   1 

  ∆ίσκοι ισορροπίας τεµ.       3     3 

  Γέφυρα ισορροπίας  τεµ.       1     1 

  ∆ιπλή ράµπα βρεφών τεµ.         1   1 

  Κεκλιµένη δοκός ισορροπίας τεµ.       1     1 

  ∆οκός ισορροπίας και σκοινιά τεµ.       1     1 

  Γέφυρα και δίχτυ τεµ.       1     1 

  ∆οκοί και κολώνες τεµ.       1     1 

  Πατάρι σε ύψος <0,60 τεµ.       4     4 

  Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη  τεµ.       1     1 

  Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ.       1     1 

  Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ.       1     1 

  Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ.       1     1 

  
Πινακίδα σήµανσης παιδικών 
χαρών  τεµ. 1 1 1 1 1   5 

 
Πινακίδα µε στοιχεία του 
προγράµµατος τεµ.       1 

  Καθιστικά τεµ. 4   6 3     13 

  Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ µ² 94   138,00 40,00 130,00   402,00 
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  Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ µ² 63   45,00 55,00 177,00   340,00 

  Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ µ²   20,00         20,00 

  Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ µ²   38,00         38,00 

  Βοτσαλάκι ποταµίσιο µ³ 25   75,00       100,00 

  
Σταθεροποιηµένο χωµάτινο 
δάπεδο µ²         175,00   175,00 

 
 
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της προετοιµασίας των χώρων για την τοποθέτηση των 

οργάνων και των δαπέδων. Στην προµήθεια του εξοπλισµού περιλαµβάνονται και οι εργασίες 
προσεκτικής αποξήλωσης του υφιστάµενου εξοπλισµού, η απόρριψη των ακατάλληλων στοιχείων 
σε κατάλληλους χώρους όπως και η µεταφορά των τµηµάτων του υφιστάµενου εξοπλισµού που 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, η µεταφορά του νέου 
εξοπλισµού στον τόπο του έργου, οι εργασίες εκσκαφής και θεµελίωσης των οργάνων και οι 
εργασίες προετοιµασίας του εδάφους για την τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας, είτε αυτές 
περιλαµβάνουν κατασκευή εγκιβωτισµού, είτε εκσκαφές, είτε διάστρωση και συµπύκνωση 
θραυστών υλικών για τη δηµιουργία βάσης των δαπέδων ασφαλείας.  

 
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καµία 

επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων τιµών της σύµβασης. 
 
Οι εργασίες και τα σηµεία τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων θα υποδειχθούν από την 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
 
Κατά την εκπόνηση των εργασιών θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα µέτρα ασφαλείας από 

τον ανάδοχο, µε τις κατάλληλες σηµάνσεις και περιφράξεις όπου απαιτείται για την αποφυγή 
ατυχηµάτων. 

 
 Η παράδοση των οργάνων και των δαπέδων θα γίνει τµηµατικά ανά παιδική χαρά µε σειρά 

προτεραιότητας που θα υποδείξει η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  
 
. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την εκάστοτε τµηµατική παράδοση, 
από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

   
Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιµοι για χρήση ύστερα από έλεγχο του διαπιστευµένου φορέα 

πιστοποίησης που θα έχει σύµβαση µε τον ∆ήµο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
 Ο ανάδοχος είναι ο µοναδικός υπεύθυνος του συντονισµού της προµήθειας και 

εγκατάστασης των διαφόρων ειδών της παρούσας προµήθειας, ώστε να επιτευχθεί η εκτέλεση των 
επιµέρους σταδίων χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ζητήµατα ασφαλείας και προκειµένου 
να παραδοθούν οι χώροι µε σαν λειτουργικά σύνολα συµβατά µε τις αυστηρές προδιαγραφές 
ασφαλείας. 

 
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίσθηκε σε 234.557,16€, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», και συγκεκριµένα τον άξονα προτεραιότητας: 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». 
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Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων (άρθρ. 5γ 
ν.4412/16) µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο 
βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας προµήθειας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4412/16. 

 
Τα προς προµήθεια είδη αποτελούν µία οµάδα µε ενιαίο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δηµοσίων συµβάσεων (CPV):  43325000-7 µε περιγραφή: «Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής 
χαράς». 

Τα όργανα παιδικής χαράς και οι επιφάνειες πτώσεις αποτελούν αδιαίρετο σύνολο που 
υποχρεωτικά υπόκειται σε ευρωπαϊκές ασφαλείας και είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από 
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η τοποθέτηση των οργάνων και των δαπέδων θα 
πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένη χρονική ακολουθία, καθώς το κάθε όργανο απαιτεί 
συγκεκριµένο χώρο πτώσης και κατάλληλο δάπεδο ανάλογα µε το ύψος πτώσης του οργάνου. Ο 
Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την σωστή εκτέλεση των επιµέρους στοιχείων της 
προµήθειας και για την σωστή περίφραξη και φύλαξη των χώρων προκειµένου να µην 
δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ζητήµατα ασφαλείας. 

 
Τα χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Η επιλογή του εξοπλισµού έγινε µετά από έρευνα αγοράς 
ως προς τα χαρακτηριστικά των ειδών και τη διαθεσιµότητα τους, το κόστος και τη συµµόρφωση 
µε τα ισχύοντα πρότυπα. 

 
Η παρούσα µελέτη ορίζει διάρκεια σύµβασης εννέα (9) µηνών από την υπογραφή τα 

σύµβασης. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
                                         

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                      
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 

               ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
 
 

        ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                           
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                            
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2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ € ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Κούνια βρεφών δύο θέσεων τεµ. 4 1050,00 4200,00 

2 Κούνια παίδων δύο θέσεων τεµ. 3 800,00 2400,00 

3 Κούνια αιώρηση τεµ. 2 4300,00 8600,00 

4 Κούνια φωλιά τεµ. 1 2400,00 2400,00 

5 Περιστροφική κούνια φωλιά τεµ. 1 4500,00 4500,00 

6 Μεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων τεµ. 3 200,00 600,00 

7 Ζωάκι ελατήριο µίας θέσης τεµ. 6 600,00 3600,00 

8 Μύλος τεµ. 1 600,00 600,00 

9 Σύνθετο τεµ. 3 6200,00 18600,00 

10 Τσουλήθρα βρεφών µανιτάρι τεµ. 2 4000,00 8000,00 

11 Σύνθετο τεµ. 2 4650,00 9300,00 

12 Πυροσβεστικό όχηµα τεµ. 1 5900,00 5900,00 

13 Σύνθετο τεµ. 1 8500,00 8500,00 

14 Σύνθετο ισορροπία τεµ. 1 5200,00 5200,00 

15 Σπιτάκι δασικό τεµ. 1 8750,00 8750,00 

16 Τρενάκι δασικό τεµ. 1 4300,00 4300,00 

17 ∆ίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο τεµ. 1 900,00 900,00 

18 Αναρρίχηση τεµ. 1 350,00 350,00 

19 Χειροβάδιση τεµ. 1 900,00 900,00 

20 ∆ίσκοι ισορροπίας τεµ. 3 890,00 2670,00 

21 Γέφυρα ισορροπίας  τεµ. 1 1000,00 1000,00 

22 ∆ιπλή ράµπα βρεφών τεµ. 1 250,00 250,00 

23 Κεκλιµένη δοκός ισορροπίας τεµ. 1 300,00 300,00 

24 ∆οκός ισορροπίας και σκοινιά τεµ. 1 1150,00 1150,00 

25 Γέφυρα και δίχτυ τεµ. 1 1200,00 1200,00 

26 ∆οκοί και κολώνες τεµ. 1 650,00 650,00 

27 Πατάρι σε ύψος <0,60 τεµ. 4 150,00 600,00 

28 Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη  τεµ. 1 1100,00 1100,00 

29 Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ. 1 550,00 550,00 

30 Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ. 1 700,00 700,00 

31 Τσουλήθρα πλαγιάς τεµ. 1 400,00 400,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Τηλ.:2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:    234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:   ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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32 Πινακίδα σήµανσης παιδικών χαρών  τεµ. 5 55,00 275,00 

33 Πινακίδα µε στοιχεία του προγράµµατος τεµ. 1 160 160,00 

34 Καθιστικά τεµ. 13 130,00 1690,00 

35 Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ µ² 402 82,00 32964,00 

36 Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ µ² 340 90,00 30600,00 

37 Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ µ² 20 45,00 900,00 

38 Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ µ² 38 50,00 1900,00 

39 Βοτσαλάκι ποταµίσιο µ³ 100 55,00 5500,00 

40 Σταθεροποιηµένο χωµάτινο δάπεδο µ² 175 40,00 7000,00 

           

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       189.159,00 

 ΦΠΑ 24%       45.398,16 

           

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       234.557,16 

 
 
 

Ο ∆ήµος Καισαριανής δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται 
στον προϋπολογισµό. 
Ο ∆ήµος Καισαριανής µπορεί να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών χωρίς να 
υπερβεί τη συµβατική δαπάνη της προµήθειας, εάν υπάρξει ανάγκη. 
Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016. 

 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
 

 
   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 
      ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
 
 
   ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Στον προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης περιλαµβάνονται: 

• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση στοιχείων 
εξοπλισµού παιδικής χαράς (όργανα, δάπεδα ασφαλείας και ενηµερωτικές πινακίδες) και 
όλων των υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή όχι του 
υφιστάµενου εξοπλισµού των χώρων. 

•  Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προµήθειας ακόµα 
και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα µελέτη. 

• Στην τιµή κάθε άρθρου προµήθειας των οργάνων περιλαµβάνεται και η τιµή και η δαπάνη 
για την αποξήλωση του υφιστάµενου εξοπλισµού και η µεταφορά του σε χώρους που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία ή η αποκοµιδή και η απόρριψή του σε εγκεκριµένο χώρο απόρριψης. 

• Στην τιµή προµήθειας των δαπέδων ασφαλείας περιλαµβάνεται η δαπάνη προετοιµασίας 
των εδαφών για την εγκατάσταση των νέων δαπέδων. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει 
κατασκευή περιµετρικών στοιχείων εγκιβωτισµού και διάστρωση και συµπύκνωση 
θραυστών υλικών για τη δηµιουργία κατάλληλης βάσης των δαπέδων, είτε εκσκαφή σε 
ικανό βάθος για προσθήκη φυσικών υλικών (βοτσαλάκι ποταµίσιο).  

• Στην τιµή κάθε άρθρου περιλαµβάνεται το κόστος που πιθανόν να προκύψει για την 
προσαρµογή των προσφερόµενων ειδών σε πιθανά νέα πρότυπα που θα ισχύουν κατά την 
υπογραφή  της σύµβασης. 

• Η δαπάνη για την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας (περιφράξεις, 
προστατευτικά πλέγµατα κλπ) σε όλα τα στάδια και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά επί ποινή 
αποκλεισµού για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισµό. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Τηλ.:2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:    234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:   ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαστάσεις των οργάνων είναι ενδεικτικές και δεν 
αποκλείονται κατασκευές ισοδύναµες όταν αυτές αποδεδειγµένα πληρούν και ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας προµήθειας σε ότι αφορά τα πρότυπα, τις λειτουργικές και 
τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε βάσει των οδηγιών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών 
χαρών των ∆ήµων, όπως αυτές καθορίστηκαν µε  την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 
931/18.05.2009 τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014. 
Στην περίπτωση κατάργησης των υφισταµένων προτύπων και έκδοσης νέων µέχρι την υπογραφή 
της σύµβασης, θα πρέπει ο εξοπλισµός να είναι σύµφωνος µε τα νέα πρότυπα. 
Για τα είδη του εξοπλισµού που θα τοποθετηθούν θα γίνουν έλεγχοι κατά τη διάρκεια και µετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα και δύναται να ζητηθούν εργαστηριακοί 
έλεγχοι. 
 
Όσον αφορά τον εξοπλισµό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) πέραν 
των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά επί ποινή 
αποκλεισµού θα πρέπει κατά την διαδικασία του διαγωνισµού (φάκελος τεχνικής 
προσφοράς) να υποβληθούν:  

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
εµπορία (ή προµήθεια), τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισµού παιδικών χαρών. Το 
πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά τον σχεδιασµό, την παραγωγή (κατασκευή), εµπορία, τοποθέτηση 
και συντήρηση εξοπλισµού παιδικών χαρών. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά τον σχεδιασµό, την παραγωγή (κατασκευή), εµπορία, τοποθέτηση 
και συντήρηση εξοπλισµού παιδικών χαρών. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 

4.  Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε ένα υπό προµήθεια όργανο:  
α) Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης από διαπιστευµένο για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου 
και διαπίστευσης, ότι πληροί απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
1176 “Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176) όπως ισχύει ή άλλου 
ισοδύναµου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται ο Κωδικός Σειράς Παραγωγής (Βλ. προδιαγραφές 
του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µε την προσφορά το ως 
άνω πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κάθε οργάνου, ενώ όσον αφορά τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις 
πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικά από 
την Υπηρεσία. Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας 
πέραν των αναφερόµενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα 
προς τα αναφερόµενα. Η ισοδυναµία αυτή θα τεκµαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία 
πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών και των αρµοδίων αναγνωρισµένων 
φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών 
ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισµένους φορείς, µέσω διενέργειας ελέγχων και την έκδοση 
αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήµατος συµµόρφωσης» (άρθρο 4 παρ.2 Υ.Α. 
28492/2009/ ΦΕΚ 931/Β/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ΦΕΚ 2029/Β/2014). Ο 
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προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού τα εν λόγω πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης στην ελληνική γλώσσα.  
 
b) Έντυπο (prospectus) µε πλήρη και ακριβή σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές, κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες µε διαστάσεις, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονοµετρικές απεικονίσεις του) που 
θα διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον τρόπο πάκτωσης και συναρµογής κτλ και τεχνική 
περιγραφή όλων των εξαρτηµάτων µε οδηγίες συναρµογής και χρήσης µε αναλυτικά Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά των Προσφερόµενων ειδών, µε Τύπο ή µοντέλο προσφεροµένου είδους, κωδικό 
παραγωγής όπου υπάρχει, κωδικούς αριθµούς που θα επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της 
κατασκευάστριας εταιρείας µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία 
ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους.  
 
  5.  Από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα δάπεδα ασφαλείας: 

5.1   Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης από διαπιστευµένο για αυτό το σκοπό 

φορέα ελέγχου και διαπίστευσης ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων: 

•  1176-1 (“Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και 

Μέθοδοι ∆οκιµής”) όπως ισχύει σήµερα ή ισοδύναµο 

• EN 1177 (“∆άπεδα Παιχνιδοτόπων µε Απόσβεση Κρούσεων- Προσδιορισµός του Κρίσιµου 

Ύψους Πτώσης») όπως ισχύει σήµερα ή ισοδύναµο.  

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να  έχουν ελεγχθεί, να έχουν υποστεί τις κατάλληλες 
εργαστηριακές δοκιµές µε τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και να φέρουν στο πιστοποιητικό 
τους τον Κωδικό Παραγωγής και την πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα παραπάνω 
πρότυπα, ή ισοδύναµα, [άρθρο 4, παρ.1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο παρ.2 και παρ.3 του ΦΕΚ 
2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014)], όπως συµπλήρωσε και τροποποίησε το ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009). Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µε την προσφορά τα ως άνω 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης για όλα τα δάπεδα ασφαλείας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού τα εν λόγω πιστοποιητικά συµµόρφωσης από αναγνωρισµένο 
Φορέα Πιστοποίησης στην ελληνική γλώσσα.  

 

Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση τήρησης των παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 4.1.6. «Επικίνδυνες ουσίες» µε δήλωση 

του κατασκευαστή.  Όσον αφορά στις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές 

διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση 

δαπέδων τα οποία έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων 

ισοδύναµων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 

4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014.  

 5.2  Φύλλο αναφοράς αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου 

για το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωση των ανακρουστικών 

πλακιδίων µε τις µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα δάπεδα ασφαλείας και τις 

απαιτήσεις για τη µη µετάδοση ορισµένων επιβλαβών ουσιών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”), ή 

άλλο ισοδύναµο, όπως ισχύει. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στον 

έλεγχο των χηµικών παραµέτρων, όσο και της τήρησης των ορίων σχετικά µε το κάδµιο και τους 

φθαλικούς πλαστικοποιητές. Όλοι οι έλεγχοι και η τήρηση των ορίων θα πρέπει να αναφέρονται 

στο σύνολο του δαπέδου και όχι µόνο στην τελική επιφάνεια ΕPDM).  
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5.3 Έκθεση δοκιµής για την αντίστασή τους στην απόξεση σύµφωνα µε το Πρότυπο 

BS 7188-4 (“∆άπεδα παιχνιδοτόπων µε απορροφητικότητα κρούσεων”), ή άλλο ισοδύναµο, 

όπως ισχύει, από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό. 

5.4  Έκθεση δοκιµής για τη συµπεριφορά τους στην φωτιά, και να κατατάσσονται 

στην κατηγορία Ε τουλάχιστον, σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 13501-1 (“Κατάταξη των 

Προϊόντων και Στοιχείων ∆οµικών Κατασκευών ως προς την αντίδραση στην φωτιά”), ή άλλο 

ισοδύναµο, όπως ισχύει, από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό. 

5.5  Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που 

αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι 

εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός 

κανονισµός 1272/2013/ΕΕ, όπως ισχύουν.  

5.6.  Σε ότι αφορά το ποταµίσιο βότσαλο: Αντίγραφο έκθεσης δοκιµής κοσκινίσµατος 

σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – Κοκκοµετρική ανάλυση µε 

κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο για το µέγεθος των κόκκων του βοτσάλου (ποταµίσιο 

βότσαλο κοκκοµετρίας 2-8 mm),  και απουσίας σωµατιδίων λάσπης και αργίλου, σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου. 

5.7. Έντυπο (prospectus) µε πλήρη και ακριβή σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές, 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες µε διαστάσεις, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονοµετρικές 

απεικονίσεις του) που θα διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον τρόπο πάκτωσης και 

συναρµογής κτλ και τεχνική περιγραφή όλων των εξαρτηµάτων µε οδηγίες συναρµογής και 

χρήσης µε αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Προσφερόµενων ειδών, µε Τύπο ή µοντέλο 

προσφεροµένου είδους, κωδικό παραγωγής όπου υπάρχει, κωδικούς αριθµούς που θα 

επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας µε τρόπο µονοσήµαντο, 

έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου 

είδους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή):  
α) ότι τα είδη µε τα οποία θα προµηθεύσει το ∆ήµο πληρούν τις απαιτήσεις της Υ.Α.28492/2009 
του (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014) και ότι ο προµηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσµεύεται να τηρήσει 
όλα τα οριζόµενα. 
β) ότι τα είδη µε τα οποία θα προµηθεύσει το ∆ήµο θα είναι ίδια µε αυτά του προσπέκτους, 
γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών είναι σύµφωνες µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα προσκοµίσει έγγραφη εγγύηση κατ΄ελάχιστο ως 
ακολούθως:  

• 2 έτη για όλα τα κινητά τµήµατα και τα συρµατόσχοινα,  
• 5 έτη για τα ξύλινα µέρη  
• 10 έτη για όλα τα µεταλλικά  µέρη εκτός από τα συρµατόσχοινα 
• 3 έτη για όλα τα υπόλοιπα τµήµατα 
• 2 έτη για όλα τα δάπεδα ασφαλείας 
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8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας  ότι για τον εξοπλισµό (όργανα) παιδικής χαράς, θα 
πρέπει να παρέχει ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.  

9.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα προσκοµίσει Εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής 
συντήρησης, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για τους απαιτούµενους οπτικούς 
και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισµού και των επιµέρους εξαρτηµάτων του, τους 
απαιτούµενους ελέγχους των θεµελιώσεων και των δαπέδων  στήριξης του και τη 
συχνότητα διενέργειας των ελέγχων και συντήρησης, όπως προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία. 

10.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή) που να δηλώνει τη χώρα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος που προσφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 94 παράγραφο 5 περ. 5α και 5β 
του Ν. 4412/16.  

11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, της κατασκευάστριας εταιρείας για τα δάπεδα ασφαλείας για την τήρηση της 
υποχρέωσης των παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1 και ιδιαίτερα 
της παραγράφου 4.1.6. «Επικίνδυνες ουσίες». 

Όλα τα πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά συµµόρφωσης, κλπ, θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της 
προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Πιστοποιητικά ISO, 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης, κλπ, των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
(prospectus) µε φωτογραφίες των περιγραφοµένων υλικών της µελέτης, το Εγχειρίδιο 
οδηγιών περιοδικής συντήρησης, και το Αντίγραφο έκθεσης δοκιµής κοσκινίσµατος για το 
ποταµίσιο βότσαλο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αλλά να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς 
και η συµµόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές  
 
Γ.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Όσον αφορά τον εξοπλισµό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) πέραν των 

πιστοποιήσεων, φύλλων ελέγχου κτλ, όπως αναλύονται παραπάνω και των ιδιαίτερων τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους, όπως αναλύονται παρακάτω, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τα 

ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:  

1. Να έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό οι ακόλουθες παράµετροι: 

- παιδαγωγικές παράµετροι σχεδιασµού µε βέλτιστη λειτουργικότητα και ελκυστική 

εµφάνιση 

- εργοµετρικές και παιδαγωγικές παράµετροι σχεδιασµού ανά ηλικιακή οµάδα και 

µέγιστη δυνατή προσβασιµότητα και χρήση και από ΑµεΑ 

- ασφάλεια και ανθεκτικότητα των επιφανειών (κατάλληλη υφή, ελεγχόµενη µετάδοση 

θερµότητας, στρογγυλεµένες άκρες, έλλειψη στοιχείων παγίδευσης και εγκλωβισµού µερών του 

σώµατος, µη χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ).  

- οπτικές και απτικές απαιτήσεις, όπως η υφή των επιφανειών, το εύρος της 

στιλπνότητας, η έλλειψη µεγάλων αλλαγών στα χρώµατα λόγω φθοράς (µέγιστη σταθεροποίηση 

έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση βαρέων µετάλλων). 

- µηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, µεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, 
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κλιµατολογικές επιπτώσεις και βανδαλισµούς  

- χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής µε 

την ελάχιστη δυνατή συντήρηση 

- δυνατότητα αποσυναρµολόγησης και ανακύκλωσης των υλικών µετά τη λήξη της 

διάρκειας ζωής των προϊόντων 

  

2. Να έχουν ληφθεί υπόψη στην κατασκευή οι ακόλουθες παράµετροι: 
Τα ξύλινα δοµικά στοιχεία (πχ δοκάρι κούνιας) να έχουν κατασκευαστεί από 

αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, µε 

δυνατότητα για µεγάλα µήκη και κουρµπαριστά σχήµατα, που δεν έχει η κοινή συµπαγής ξυλεία. 

- Τα στοιχεία πλήρωσης να είναι κατασκευασµένα από αντεπικολλητή κατασκευή, που θα 

αποτελείται από φύλλα ξυλείας πάχους ως 18 mm κατασκευασµένα υπό πίεση (HPL) και 

συγκολληµένα µεταξύ τους µε αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης, µεγάλης αντοχής σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες, σε δυνατά χτυπήµατα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα DIN.  

- Η επεξεργασία του ξύλου να έχει γίνει µε σύγχρονες τεχνικές εµποτισµού υπό πίεση 

και µε υλικά µη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Με την 

επεξεργασία αυτή, το ξύλο αποκτά αντοχή ώστε να µην σαπίζει. Τα υλικά που θα 

χρησιµοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν αρσενικό ή χρώµιο. Η 

επιφάνεια του ξύλου να βάφεται µε υδατοδιαλυτά χρώµατα και βαφές, που προστατεύουν το ξύλο 

από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους µύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώµατα αυτά είναι 

αβλαβή για τα παιδιά, µη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και συµµορφώνονται προς το 

αντίστοιχο DIN. 

- Τα µεταλλικά στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του εξοπλισµού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) να καλύπτουν τις απαιτήσεις των  προτύπων ΕΝ ISO 9001 και 

ISO 14000 και 14001. Να είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) και να έχει 

προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. Οι διαστάσεις και διατοµές των 

µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν 

µελετηθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες, να µη σκουριάζουν και να έχουν εξαίρετο φινίρισµα. Να συνοδεύονται από 10 

έτη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή. 

- Τα  πλαστικά υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί να είναι ανακυκλώσιµα και δοκιµασµένα 

σύµφωνα µε το ISO 1873-2 (97). Τα βασικά στοιχεία να είναι κατασκευασµένα είτε από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) είτε από πολυπροπυλένιο, είτε από πολυεστέρα ενισχυµένο 

µε επιµήκεις ίνες υάλου, υλικά πλήρως ανακυκλώσιµα, ικανά να παραλάβουν µεγάλα φορτία και 

πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση, ρηγµάτωση, σε χηµικές ουσίες, µε µεγάλη αντοχή και 

ανθεκτικότητα στη διάβρωση από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία,  κατάλληλα για κάθε 

χρωµατική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσµατος.  
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- Τα ελατήρια ταλάντωσης, στα οποία στηρίζονται κάποια παιχνίδια να είναι 

ηλεκτρογαλβανισµένα µε ψευδάργυρο, αµµοβοληµένα και βαµµένα µε πολυεστερική επίστρωση 

σε µορφή πούδρας, εξασφαλίζοντας µεγάλη διάρκεια ζωής για ένα εκατοµµύριο περίπου 

κινήσεις. 

- Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας να έχουν επίστρωση από πρωτογενές EPDM 

(έγχρωµους- ανεξίτηλα   χρωµατισµένους- συµπυκνωµένους και ανακυκλωµένους κόκκους 

φυσικού ελαστοµερούς –ελαστικού- υλικού) τουλάχιστον 1εκ, ενώ το υπόλοιπο πάχος του 

πλακιδίου θα είναι από ανακυκλωµένους κόκκους ελαστικού σταθεροποιηµένους  µε ειδικής 

σύστασης κόλλα πολυουρεθάνης.  Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση πιστοποίησης  

σύµφωνα τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2013/ΕΕ  από ελέγχους που θα γίνουν στο σύνολο του 

πλακιδίου (όχι µόνο στην τελική του επιφάνεια) για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH), ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

- Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τις κατασκευές πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτικά 

µε υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς σε αστικά περιβάλλοντα αλλά και σε 

όλες τις καιρικές συνθήκες (-30°C έως +60°C). Να έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και να 

καθαρίζονται εύκολα λόγω της ειδικής υφής των επιφανειών. Οι επιφάνειες θα είναι ολόσωµα 

χρωµατισµένες και σταθεροποιηµένες έναντι των υπεριωδών ακτίνων (UV), ώστε να αποφευχθεί 

ο αποχρωµατισµός τους. Πρέπει να είνα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από 

µύκητες και στην ανάφλεξη. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να µπορούν να απορριφθούν µετά τη 

χρήση να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα (π.χ. PVC, 

φθαλικά, βαρέα µέταλλα, σταθεροποιητές υπεριωδών, δηλητηριώδη φλογοεπιβραδυντικά υλικά, 

κλπ.) και συµµορφώνονται µε το Πρότυπο ΕΝ71- 3 περί µεταφοράς ορισµένων στοιχείων, που 

σχετίζονται µε παιχνίδια, τα οποία τα παιδιά µπορούν να γλείψουν ή να πιπιλίσουν. 

 

3.1. Να λαµβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση / εγκατάσταση οργάνων οι ακόλουθες 

παράµετροι: 

- Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η εργασία πλήρους αποξήλωσης, αποµάκρυνσης και 

απόρριψης  σε κατάλληλους χώρους  ή απόθεσης σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία 

υφιστάµενων οργάνων και του δαπέδου ασφαλείας που έχει κριθεί ακατάλληλο και πρέπει να 

αντικατασταθεί, η προετοιµασία του εδάφους και η εγκατάσταση/ τοποθέτηση υπό την επίβλεψη 

του αναδόχου, στις θέσεις που υποδεικνύουν τα σχέδια και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης, 

νέων οργάνων και δαπέδων και η παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, έτοιµων προς χρήση.  

Οι εργασίες τοποθέτησης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

• Εκσκαφή µε εκσκαπτικό µέσο (κοµπρεσέρ) ή χειρωνακτικά σε έδαφος γαιώδες- 

ηµιβραχώδες, καθαρισµό του εδάφους και αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων 

εκσκαφής µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια, φορτοεκφόρτωση και διακίνησή τους. Στην 

εκσκαφή περιλαµβάνεται -εκτός των θεµελιώσεων- και το σκάµµα του χώρου ασφαλείας, 
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όπως ορίζεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές και αποτελεί σηµείο ελέγχου από τον 

διαπιστευµένο φορέα για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης. 

• Τοποθέτηση των οργάνων σε συγκεκριµένη θέση και ύψος (µετά τη λήψη 

τοπογραφικών συντεταγµένων), οριζοντίωση και σταθεροποίησή τους. Επισηµαίνεται ότι η 

τοποθέτηση των οργάνων γίνεται µε ευθύνη µηχανικού από την πλευρά του αναδόχου 

ο οποίος οφείλει να βεβαιώσει την σωστή τοποθέτηση προκειµένου να ελεγχθεί και 

πιστοποιηθεί από τον διαπιστευµένο φορέα για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συµβούλιο 

∆ιαπίστευσης.   

• Εγκιβωτισµό µε ταχύπηκτο σκυρόδεµα C20/25 υψηλής αντοχής και επίχωση µε 

προϊόντα εκσκαφής.   

• Πλήρωση του σκάµµατος του χώρου ασφαλείας όπως προβλέπει η µελέτη (είτε µε 

ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σε κατάλληλη υπόβαση είτε µε ποταµίσιο βοτσαλάκι 2-8 χιλ).  

 

3.2 Να λαµβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση/ εγκατάσταση δαπέδων ασφάλειας οι 

ακόλουθες παράµετροι: 

- να έχει υπολογιστεί, ανάλογα µε το ύψος πτώσης του οργάνου, το πάχος του ελαστικού 

πλακιδίου ή του χυτού ελαστικού τάπητα ή το πάχος της στρώσης µε βότσαλο ασφαλείας και 

οι ακριβείς διαστάσεις του απαιτούµενου χώρου ασφαλείας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

συµµόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισµών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης µε 

τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας  

- Τα ελαστικά δάπεδα, µε τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, θα τοποθετηθούν 

σε επιφάνεια που θα οριοθετηθεί µε εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα C20/25, πλάτους 15 εκ. το οποίο 

θα είναι συνεπίπεδο και δεν θα δηµιουργεί σκαλί µε το πέριξ έδαφος. Τοποθετούνται επί 

προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α 

και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις, αφού αποξηλωθεί, αποµακρυνθεί και 

απορριφθεί ή αποθηκευτεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας το τυχόν υφιστάµενο δάπεδο 

ασφαλείας και ο χώρος ασφαλείας καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, διαστρωθεί, 

αλφαδιαστεί πατηθεί µε κατάλληλη διαβροχή.  Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές 

επιφάνειες από οποιαδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που πιθανό θα 

αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. Η 

κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη µη δυνατότητα αποµάκρυνσης του ελαστικού δαπέδου. 

- Το ποταµίσιο βότσαλο, µε τις προβλεπόµενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, τοποθετείται σε 

υφιστάµενο σκάµµα, κατάλληλου βάθους (30-50 εκ), σε συµπλήρωση του υφιστάµενου, ανάλογα 

µε ύψος πτώσης του οργάνου, µετά τον καθαρισµό του σκάµµατος από ακατάλληλα υλικά. 

 

4. Τα τελικά, κατασκευασµένα προϊόντα (για τα όργανα): 

- να φέρουν σε εµφανές σηµείο ενηµερωτική σήµανση στην οποία θα αναγράφονται: 

α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή 

του εισαγωγέα ή του διανοµέα. 

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

ισοδύναµού του 

δ) Ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών 

ε) ∆υναµικότητα του οργάνου / Μέγιστο αριθµό χρηστών 

 

- να συνοδεύονται από βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και θεµελίωσης, που θα εκδοθεί µε 

ευθύνη του αναδόχου και είναι απαραίτητη για την παραλαβή της προµήθειας. Η εγκατάσταση 

του εξοπλισµού παιδικής χαράς θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ 

κατασκευαστή και τα προβλεπόµενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή 

ισοδύναµου προτύπου.  

 

- να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, που θα 

υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι σύµφωνα µε τις τελευταίες/ 

αναθεωρηµένες προδιαγραφές.  

 

- Η δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης ελέγχου από πιστοποιηµένο φορέα ελέγχου δεν αποτελεί 

άρθρο της παρούσας µελέτης και δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. Η διευθύνουσα Υπηρεσία 

προκειµένου να διασφαλίσει την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης θα προβεί σε διενέργεια 

ελέγχων από πιστοποιηµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του 

άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του 

Υπουργείου Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931), 

σε διάφορες φάσεις παράδοσης της προµήθειας. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διαπιστώσουν 

αποκλίσεις από τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των υπό προµήθεια προϊόντων από αυτά που 

ίσχυαν κατά την υπογραφή της σύµβασης της προµήθειας, ο Ανάδοχος οφείλει να τα 

αντικαταστήσει ή να τα τροποποιήσει και να τα διορθώσει σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του 

πιστοποιηµένου φορέα ελέγχου πριν την οριστική παραλαβή της προµήθειας, χωρίς 

αποζηµίωση. Καθώς είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των προτύπων, έχει ενσωµατωθεί στην τιµή του 

κάθε είδους το   κόστος  που πιθανόν να προκύψει  από την προσαρµογή τους στα νέα πρότυπα 

µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Πιο αναλυτικά, θα λάβουν χώρα οι παρακάτω έλεγχοι: 

1. Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης 

Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, «όσον αφορά στην 

πιστοποίηση συµµόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 28492/2009 απόφασης και τονίζεται 

ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής 

του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς 

επίσης και των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε τα ισχύοντα πρότυπα». Ο 

έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο φάκελο του 
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προµηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 

28492/2009), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 

27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόµενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ1176-1 ή ισοδύναµου, τόσο για τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες 

πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό 

συµµόρφωσης. 

2.  Πιθανό να προκύψει η ανάγκη για πρόσθετους έλεγχους επιφανειών πτώσης από 

διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης  

Μετά το πέρας της εγκατάστασης τους, προκειµένου να επαληθευτούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των προµηθευόµενων επιφανειών πτώσης από τεχνητά και φυσικά υλικά και να εξασφαλιστεί η 

συµφωνία τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, 

όπως ισχύουν την περίοδο εκείνη, είναι πιθανό να ζητηθεί η διενέργεια πρόσθετων 

δειγµατοληπτικών ελέγχων (π.χ µετρήσεων Πολυκυκλικών Αρωµατικών Υδρογονανθράκων στο 

σύνολο του πλακιδίου και όχι µόνο στην τελική επιφάνεια του), ενώ για τις επιφάνειες 

πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) ειδικότερα θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η 

κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η εφαρµογή τους στα κατάλληλα βάθη σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές ασφαλείας. Η δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε 

το Άρθρο 214 του Ν 4412/2016.  

 
∆. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε µε βάση τις προδιαγραφές για τον εξοπλισµό και τους χώρους που 

θα τοποθετηθούν. Οι διαστάσεις των χώρων, οι δυνατότητα εξασφάλισης του απαιτούµενου χώρου 

ασφαλείας, οι απαιτήσεις ασφαλείας για τους χώρους αυτούς, όπως προβλέπονται στο ΦΕΚ 

2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, λήφθηκαν 

υπόψη κατά την σύνταξη της µελέτης. 

Επισηµαίνεται ότι οι προτάσεις της µελέτης για τα υπό προµήθεια είδη είναι ενδεικτικές, σε ότι 

αφορά τις διαστάσεις και της περιγραφής των οργάνων. Επισηµαίνουµε ότι καθώς η όργανα µε 

σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις των χώρων ασφαλείας, πιθανόν να µην µπορούν να 

τοποθετηθούν στις προκαθορισµένες θέσεις της µελέτης καθώς µπορεί να υπάρχει φυσικό 

εµπόδιο (δέντρο, τοίχος κλπ). Επίσης είναι πιθανό το ύψος πτώσης του οργάνου να διαφέρει από 

την ενδεικτική περιγραφή στη µελέτη, θα πρέπει όµως το δάπεδο ασφαλείας πάντα να είναι στο 

κατάλληλο πάχος σε σχέση µε το ύψος πτώσης του οργάνου που θα τοποθετηθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 1. 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΒΡΕΦΩΝ ∆ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
Το όργανο ενδεικτικά θα έχει µέγιστο απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος 

πτώσης του θα είναι 1,30µ. Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώµατα ενδεικτικής 

διατοµής 0,09-0,10µ και οριζόντιο δοκάρι από σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώµατα 

συνδέονται µε το οριζόντιο δοκάρι µέσω µεταλλικού τεµαχίου, το οποίο βιδώνεται µε µεταλλικά 

µπουλόνια στα υποστυλώµατα. Στο οριζόντιο δοκάρι αναρτώνται τα καθίσµατα της κούνιας. Η 

ανάρτηση υλοποιείται µε ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα 
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στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν. Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm. Από την ειδική 

διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στα δύο καθίσµατα. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών 

γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωµάτων προς αποφυγή της δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες. Το κάθισµα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 

κατασκευάζεται από λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει 

περιµετρικά κλωβό επενδεδυµένο µε πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων. Τα ξύλινα µέρη 

του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές µηχανικές 

ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί 

επαναχρωµατισµούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα 

από graffiti κλπ. Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, 

να έχει λείες επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη 

τοξικά βερνίκια και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις 

καιρικές συνθήκες και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που καταστρέφουν το 

ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να 

είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. Το όργανο θα φέρει 

επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την πιστοποίηση 

καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176. 

Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000. 

Για την παραλαβή του οργάνου είναι απαραίτητη η προσκόµιση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης 

µε την κείµενη νοµοθεσία και τα πρότυπα ασφάλειας.  

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.050,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα ευρώ 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙ∆ΩΝ ∆ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
Το όργανο θα έχει ενδεικτικό απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00µ και το ύψος πτώσης του 

θα είναι 1,30µ. Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώµατα ενδεικτικής διατοµής 0,09-

0,10µ και οριζόντιο δοκάρι µε µεταλλικά µπουλόνια στα υποστυλώµατα. Στο οριζόντιο δοκάρι 

αναρτώνται τα καθίσµατα της κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται µε ειδική διάταξη που αποτελείται 

από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν. Η διάταξη 

συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 

γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στα δύο καθίσµατα. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο 

έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις 
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πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των υποστυλωµάτων προς αποφυγή της 

δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι 

γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Το 

κάθισµα παίδων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από 

λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ. Τα ξύλινα µέρη του οργάνου θα είναι 

από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες, να είναι 

ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί επαναχρωµατισµούς, να είναι 

ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από graffiti κλπ. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 800,00€ 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΑΙΩΡΗΣΗ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά µήκος και πλάτος περίπου  4,20µ και ύψος 3,15µ. Το όργανο θα έχει 

απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 7,14Χ7,10µ και το ύψος πτώσης του θα είναι περίπου 1,35µ. 

Η δραστηριότητα του οργάνου είναι τραµπαλισµός και µπορεί να φιλοξενήσει 4 χρήστες. 

Αποτελείται από: δύο (2) µεταλλικές κατακόρυφες δοκούς, δύο (2) ξύλινες διασταυρούµενες 

οριζόντιες δοκούς, και τέσσερις (4) δίσκους – καθίσµατα. Πρόκειται για µια κατασκευή σταυρωτού 

σχήµατος µε δύο µεταλλικές δοκούς διαµέτρου 150χιλ έως 180χιλ, που τοποθετούνται κατακόρυφα 

προκειµένου να υποστηρίξουν τις δύο οριζόντιες ταλαντευόµενες διασταυρούµενες δοκούς επίσης 

διαµέτρου 150χιλ έως 180χιλ και µήκους 3500χιλ και 3000χιλ αντίστοιχα, από όπου αναρτώνται οι 

δίσκοι-καθίσµατα, σε κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα τους. Το συνολικό ύψος της κατασκευής 

φτάνει τα 3200χιλ µε µήκος 3550χιλ και πλάτος 3000χιλ. Οι διαστάσεις των διατοµών είναι 

ενδεικτικές. 

Οι οριζόντιες δοκοί ταλαντώνονται µέσω ενός ανθεκτικού µηχανισµού µε γαλβανισµένο αµορτισέρ 

εγκλωβισµένο σε θήκη προς αποφυγή τραυµατισµών και αυξηµένη διάρκεια ζωής µε ειδικό 
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λιπαντικό µε αντοχή στην υγρασία και άξονα µε ένσφαιρα έδρανα µε αυτολίπανση και αποστάτες 

από πολυµερές ειδικής κατηγορίας µε αντιτριβικές ιδιότητες. Ο µηχανισµός προσφέρει ελεγχόµενη 

ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας EN1176:08 και είναι ελεγµένος 

δυναµικά στις δυνάµεις στρεβλώσεως, µέσω πεπερασµένων στοιχείων σε ειδικό πρόγραµµα Η/Υ.  

Οι δοκοί φέρουν ειδική διαµόρφωση στα άκρα τους, τόσο διακοσµητική όσο και λειτουργική για την 

αποφυγή ξεφλουδίσµατος. Οι δίσκοι-καθίσµατα είναι από καουτσούκ µε µεταλλικό εσωτερικά 

σκελετό για µεγαλύτερη άνεση και αντιολισθητική λειτουργία. Αναρτώνται από επικαλυµµένες 

αλυσίδες για καλύτερη λαβή και αίσθηση, µε εντατήρες από χάλυβα θερµογαλβανισµένο. Η 

θεµελίωση γίνεται µε πάκτωση εντός εδάφους, σε οπή διαστάσεων 1000mm x 1000mm x 800mm, 

η οποία εν συνεχεία γεµίζει µε σκυρόδεµα C20/25.  

Τα ξύλινα µέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές 

µηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί 

επαναχρωµατισµούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα 

από graffiti κλπ. Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει 

λείες επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά 

βερνίκια και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.300,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα 

είναι περίπου 1,30µ. Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώµατα ενδεικτικής διατοµής 

0,09-0,10µ και οριζόντιο δοκάρι από σιδηροσωλήνα Φ75χιλ περίπου. Τα υποστυλώµατα 

συνδέονται µε το οριζόντιο δοκάρι µέσω µεταλλικού τεµαχίου, το οποίο βιδώνεται µε µεταλλικά 

µπουλόνια στα υποστυλώµατα. Στο οριζόντιο δοκάρι αναρτάται το κάθισµα φωλιά. Η ανάρτηση 

υλοποιείται µε ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο 

τοποθετείται το ρουλεµάν. Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17χιλ. Από την ειδική διάταξη 

ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισµένες εν θερµώ που απολήγουν στο κάθισµα φωλιά. 



22/62 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών 

γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωµάτων προς αποφυγή της δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες. Ο σκελετός του καθίσµατος φωλιά κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα 

διαµέτρου 1000χιλ, και καλύπτεται περιµετρικά µε σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του 

κυκλικού σχήµατος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο. 

Τα ξύλινα µέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασµένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές 

µηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να µην απαιτεί 

επαναχρωµατισµούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα 

από graffiti κλπ. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού 

στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους 

τοποθέτησής του στο µέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 2.400,00€ 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ KOYNIA ΦΩΛΙΑ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά απαιτούµενο χώρο ασφαλείας Φ5,40µ και το ύψος πτώσης του θα 

είναι µικρότερο των 060µ. Η κούνια φωλιά αποτελείται από µεταλλικό γαλβανισµένο στεφάνι 

διαµέτρου 1200χιλ περίπου το οποίο καλύπτεται από συρµατόσχοινο επενδυµένο µε ίνες 

πολυεστέρα, πολυαιθυλενίου ή άλλου υλικού αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής. Εσωτερικά του 

στεφανιού εφαρµόζεται η 'φωλιά', η οποία αποτελείται από ένα συνδυασµό αλυσίδων που 

τοποθετούνται ακτινωτά και στα διάκενά τους δηµιουργείται ένας ειδικός κλωβός από επιµήκη 

τεµάχια καουτσούκ, κατάλληλα συνδεδεµένα µεταξύ τους, ώστε να δίνεται ελαστικότητα στην 

κατασκευή του καθίσµατος. 

Το κάθισµα φωλιά στηρίζεται υπό κλίση στον άξονα περιστροφής ο οποίος φέρει και κατάλληλο 

κωνικό ρουλεµάν που επιτρέπει την περιστροφή του. 
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Ο άξονας στο κάτω µέρος του εδράζεται στην πλάκα αγκύρωσης η οποία εξυπηρετεί και για τη 

σταθερή στερέωση του οργάνου στο έδαφος. 

Το όργανο είναι κατάλληλο για χρήση από Αµεα. 

Η κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να µη χρειάζεται 

συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να 

προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που καταστρέφουν τα επιµέρους στοιχεία της 

κατασκευής. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) 

πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού 

στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους 

τοποθέτησής του στο µέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.500,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ∆ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Το όργανο θα έχει ενδεικτικά απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 4,75Χ2,50µ και το µέγιστο ύψος 

πτώσης του θα είναι περίπου 0,80µ. Η κατασκευή αποτελείται από τον οριζόντιο άξονα που 

στηρίζεται σε σύνθετη βάση. 

Ο άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα διαστάσεων περίπου Φ60χιλ και µήκους 2600χιλ. Στις 

άκρες του φορέα εκατέρωθεν συγκολλούνται µεταλλικά χαλυβδοελάσµατα στα οποία και 

συγκρατείται το κάθισµα της τραµπάλας. Μπροστά στα καθίσµατα συγκολλούνται 

χαλυβδοελάσµατα ενδεικτικού πάχους 4χιλ στα οποία και τοποθετούνται οι χειρολαβές της 

τραµπάλας. Στο σηµείο κάτω από τα καθίσµατα τοποθετούνται κυκλικά τεµάχια από καουτσούκ τα 

οποία και διασφαλίζουν την απαιτούµενη απόσταση κατά ΕΝ 1176 µε το έδαφος. Στο κέντρο του 

φορέα συγκολλείται µεταλλική διάταξη κουζινέτου µε υποδοχή για δύο ρουλεµάν. 

Η βάση κατασκευάζεται από διαστάσεων περίπου Φ60χιλ και έχει σχήµα ηµικυκλικό. Στην κορυφή 

της καµπύλης συγκολλούνται µεταλλικά τεµάχια διαπερνά ο άξονας κίνησης µέσω των δύο 

ρουλεµάν. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25. 

Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι 

απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 
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πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού 

στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους 

τοποθέτησής του στο µέρος που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 200,00€ 

(Ολογράφως) : διακόσια ευρώ 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ – ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,90µ, µήκος 0,90µ και πλάτος 0,40µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας περίπου 3,90µ Χ3,40µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. Το 

όργανο έχει βάση από ελατήριο, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και 

πλάκα αγκύρωσης. Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από 

χάλυβα και είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη 

δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισµό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. Το κάθισµα διατοµής 

10-15χιλ, είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασµένο εργονοµικά για την 

ανατοµία του παιδιού. 

Τα πανέλα µε το σχέδιο του οργάνου (πεταλούδα, ακρίδα κλπ) έχουν στρογγυλεµένες άκρες για 

την αποφυγή ατυχηµάτων και φέρουν δύο σωλήνες Φ27χιλ περίπου, που χρησιµεύουν σαν 

αναβολέας και προστατευτικό πλάτης. Εξωτερικά φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές. Το µεταλλικό 

έλασµα το οποίο συνδέει το κάθισµα και τα πανέλα που δηµιουργούν το σχέδιο του παιχνιδιού, 

βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε 

σκυρόδεµα C20/25 βάθους περίπου 420χιλ, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη 

συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση τα πανέλα, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω 

στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι 

απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό 

πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να 

µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και 

τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά 

(σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως 

οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα 

στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από 

παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής 

θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.  

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 600,00€ 

(Ολογράφως) : εξακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 0,95µ και διάµετρο 0,80µ. Απαιτεί χώρο  ασφαλείας 

κύκλο διαµέτρου περίπου 4,80µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από την πλατφόρµα περιστροφής, τον µηχανισµό στήριξης και την βάση στήριξης. Η 

πλατφόρµα έχει πάτωµα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-22 χιλ. µε αντιολισθητική επιφάνεια 

στο κέντρο της οποίας υπάρχει κεντρική κολώνα διατοµής ενδεικτικά 95Χ95χιλ. Στο πάτωµα και 

στην κολώνα στερεώνονται (χωρίς να προεξέχουν οι συνδέσεις) µέσω χαλυβδοελασµάτων, οι 

µεταλλικές χειρολαβές σχήµατος Γ και διατοµής περίπου Φ33,50χιλ. Οι χειρολαβές είναι 

γαλβανισµένες εν θερµώ και βαµµένες µε πολυεστερική βαφή. Ο µηχανισµός περιστροφής 

αποτελείται από την πλάκα έδρασης του κουζινέτου και τον άξονα περιστροφής. Η πλάκα έδρασης 

του κουζινέτου αποτελεί και το συνδετήριο µε το κυρίως σώµα του µύλου. Κατασκευάζεται από 

χαλυβδοέλασµα και φέρει συγκολλητά διάτρητο µεταλλικό στοιχείο πάχους τουλάχιστος 25χιλ, το 

οποίο εσωτερικά φιλοξενεί δύο ρουλεµάν. Ο άξονας περιστροφής ενδεικτικής διαµέτρου 45χιλ 

συγκολάται µε τον άξονα πάκτωσης µέσω χαλυβδοελάσµατος. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 600,00€ 

(Ολογράφως) : εξακόσια ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 4,40µ µήκος 7,10µ και πλάτος περίπου 4,00µ. Απαιτεί 

χώρο ασφαλείας διαστάσεων περίπου µήκους 10,35µ, πλάτους 7,45µ και το ύψος πτώσης του θα 

είναι µικρότερο από 1,85µ. Το σύνθετο αποτελείται από 2 πατάρια µε διακοσµητικά στέγαστρα µε 

κλίση, τα οποία συνδέονται µε γέφυρα ισορροπίας. Τα πατάρια συνδέονται επίσης µε µία 

τσουλήθρα, ράµπα αναρρίχησης, δίχτυ αναρρίχησης και τραπεζάκι δραστηριοτήτων και κάθισµα. 

Ο πρώτος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,25µ και φέρει τσουλήθρα και τραπεζάκι στο κατώτερο 

επίπεδο. Στο πατάρι ανεβαίνεις από σειρά τριών µεταλλικών ράβδων τοποθετηµένων σε 

κατάλληλα ύψη που χρησιµεύει ως κλίµακα ανάβασης. Η πρώτη ράβδος τοποθετείται σε ύψος 

0,40µ από το έδαφος. Ο δεύτερος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,55µ και φέρει ράµπα 

αναρρίχησης µε λαβές ενώ συνδέεται µε κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης και στο κάτω µέρος του 

πύργου υπάρχει κάθισµα κατασκευασµένο από υλικό τύπου HPL - MEG µε αντιολισθητική 

επιφάνεια και καµπύλη τη µία πλευρά. Επίσης ο πύργος φέρει ηµικυκλικό µπαλκόνι µε πάτωµα 

από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ περίπου µε αντιολισθητική επιφάνεια. Οι δύο πύργοι 

συνδέονται µεταξύ τους µε γέφυρα ισορροπίας µε µεταλλικά πατήµατα και µεταλλικούς 

χειρολισθήρες. 

Κάθε πύργος στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώµατα µε δύο οριζόντια δοκάρια ενδεικτικής διατοµής 

120Χ58χιλ. πάνω στα οποία στηρίζεται το πατάρι από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 

20-20χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας των πύργων, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG 

πάχους 18mm και στηρίζονται στα υποστυλώµατα µε ειδικά διαµορφωµένους πλαστικούς 

συνδέσµους. Η ευθύγραµµη τσουλήθρα µήκους κάτοψης 2,50µ, αποτελείται από την σκάφη, τα 

πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει µήκος 

2500χιλ, πλάτος 450χιλ περίπου και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED 

POLYESTER) πάχους 4,5χιλ. Είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και 

φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές και τα 

πλαϊνά ασφαλείας της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ. 

Στο άνω µέρος, σε ύψος 750 χιλ από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα 

κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου. H µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά 

αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για 

την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα στην 

τσουλήθρα. Το τραπεζάκι του πρώτου πύργου τοποθετείται σε ύψος περίπου 550χιλ από το 

έδαφος συνδέεται µε τα εξωτερικά υποστυλώµατα του πύργου, έχει διάµετρο περίπου 900χιλ το 

οποίο στηρίζεται σε δύο (2) επιπλέον υποστυλώµατα διατοµής 95x95χιλ και αντίστοιχου ύψους. Το 

στοιχείο είναι κατασκευασµένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. Η γέφυρα ισορροπίας 

που συνδέει τους δύο πύργους έχει τη µορφή κεκλιµένης γέφυρας και έχει µήκος περίπου 1955χιλ. 

Αποτελείται από το τµήµα µε τα πατήµατα και τις οριζόντιες δοκούς που εξυπηρετούν ως λαβές 

κατά τη κίνηση κατά µήκος της γέφυρας. Στο κατώτερο µέρος της κατασκευής που συνδέει τα δύο 

πατάρια των πύργων βρίσκεται το τµήµα µε τα πατήµατα που αποτελείται από δύο (2) µεταλλικούς 

κυµατοειδείς σωλήνες και τα (4) τέσσερα πατήµατα από υλικό τύπου HPL – MEG πάχους 12χιλ 
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τοποθετηµένα σε κατάλληλη απόσταση το ένα από το επόµενο. Τα κάθε πάτηµα αποτελείται από 

πλαίσιο κοιλοδοκού µε κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του πανέλου µε αντιολισθητική 

επιφάνεια που εξυπηρετεί ως πάτηµα. Η ράµπα ανόδου στο δεύτερο πύργο, έχει πλάτος περίπου 

1,10µ και αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα ορθογώνιας διατοµής τοποθετηµένα σε κλίση, πάνω 

στα οποία βιδώνονται σανίδες µήκους όσο και το πλάτος της κατασκευής. Η επιφάνεια ανάβασης 

φέρει ανά τακτά διαστήµατα χειρολαβές που βοηθούν στην ανάβαση. Στην ανώτερη απόληξή της 

όπου συναντά το πατάρι υπάρχει σωλήνα µεταλλική προσαρµοσµένη ανάµεσα στα 

υποστυλώµατα του πύργου σε κατάλληλο ύψος που βοηθάει στην είσοδο και την έξοδο από τη 

ράµπα. 

Το κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης µήκους περίπου 2145χιλ αναπτύσσεται µεταξύ του 

υποστυλώµατος του δεύτερου πύργου και ενός επιπλέον ακριανού υποστυλώµατος, και δύο (2) 

µεταλλικών σωλήνων που συνδέονται αντίστοιχα στα υποστυλώµατα. Το δικτύωµα αναρρίχησης 

αποτελείται από δίχτυ από συρµατόσχοινο επενδυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου και η κατώτερη 

σωλήνα που λειτουργεί ως βοήθηµα για την ανάβαση απέχει τουλάχιστον 400χιλ από το έδαφος. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6.200,00€ 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,95µ µήκος 3,35µ και πλάτος περίπου 1,10µ. Απαιτεί 

µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους 6,85µ, πλάτους 4,10µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο 

από 0,95µ. Απευθύνεται σε παιδιά 1,5+ έτους και αποτελείται από πύργο, σκάλα ανόδου και 

πλευρικά πανέλα µε σχέδιο µανιτάρι. Ο πύργος αποτελείται από τέσσερα υποστυλώµατα 

διαστάσεων 95Χ95χιλ.περίπου και ύψους περίπου 1,70µ, που στηρίζουν το πατάρι που βρίσκεται 
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σε ύψος <1,00µ από το έδαφος. Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 

1000 x 120 x 58χιλ πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900Χ95Χ45χιλ. Η σύνδεση µε τις 

τραβέρσες επιτυγχάνεται µε σετ εξάγωνων βιδών, παξιµάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, και 

πλαστικά καπάκια.  

Στο πατάρι συνδέεται τσουλήθρα µε σκάφη διαµήκως στραντζαρισµένη, από πολυεστέρα (GFRP) 

µήκους 2,00µ και πλάτους 0,57µ περίπου. Φέρει µπάρα κρατήµατος από σωλήνα βαρέως τύπου 

Φ27χιλ.  

Η σκάλα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  

αποτελούνται από ξύλα, στα οποία συγκρατούνται µε ειδικούς ξύλινους συνδέσµους οξιάς και 

ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια και δύο κάθετες δοκοί που συγκρατούν τις 

κουπαστές. Το άνω µέρος της σκάλας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόµενο ύψος. 

Οι πλαϊνές επιφάνειες του οργάνου αποτελούνται από πανέλα HPL, ή ισοδύναµης αντοχής υλικό, 

µε χάραξη σχεδίου (µανιταριού). Υπάρχει άνοιγµα στα πλαϊνά πανέλα που δηµιουργεί είσοδο στο 

κοίλωµα κάτω από το πατάρι. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Το όργανο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο του διαπιστευµένου φορέα και την προσκόµιση 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.000,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Ένα σύνθετο όργανο νηπίων µε δύο πατάρια ύψους περίπου 0,95µ, το ένα µε δίριχτη ξύλινη στέγη 

και τσουλήθρα νηπίων και το άλλο ασκεπές µε σκαλίτσα. Τα δύο πατάρια συνδέονται µε τούνελ, 
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µήκους περίπου 1,00µ. Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα 

εξόδου, την µπάρα κρατήµατος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι 

κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου 

MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται αριστερά και δεξιά κατά µήκος της σκάφης. Η ξύλινη 

κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες επιφάνειες, να 

έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια και χρώµατα) 

ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (για 

τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια που 

καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Το όργανο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο του διαπιστευµένου φορέα και την προσκόµιση 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.650,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,90µ µήκος 2,75µ και πλάτος περίπου 1,75µ. Απαιτεί 

χώρο ασφαλείας µήκους 5,75µ, πλάτους 4,75µ περίπου και το ύψος πτώσης του θα είναι 

µικρότερο από 0,60µ. Αποτελεί παιχνίδι ρόλων και απευθύνεται σε παιδιά 2-6 ετών και είναι 

κατάλληλο για χρήση από Αµεα. Οι χρήστες του οργάνου µπορούν να είναι  µέχρι δέκα. Η µορφή 

του οργάνου παραπέµπει σε πυροσβεστικό όχηµα. 

∆ιαθέτει διάφορα στοιχεία χειρισµού, όπως 2 τιµόνια στο θάλαµο του οδηγού, µετακινούµενα 

στοιχεία στο µπροστινό µέρος ή και στα πλαϊνά µέρη του οχήµατος, τηλεβόα που µεταφέρει τον 

ήχο από το θάλαµο του οδηγού στα παιδιά που θα κάθονται στην καρότσα. 

Όλες οι όψεις και οι επιφάνειες του οργάνου θα κατασκευασθούν από πανέλα HPL 12 χιλ, ή 

ισοδύναµης αντοχής υλικό, θα έχουν εργοµετρική διάσταση για το σωστό κράτηµα παιδιών άνω 

των 2 ετών και θα έχουν στρογγυλεµένες ακµές. Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από 

στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα 

αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία. 
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Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 5.900,00€ 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος 4,00µ µήκος περίπου 6,00µ και πλάτος περίπου 3,45µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 10,00µ, πλάτους 6,50µ και το ύψος πτώσης του 

θα είναι 1,55µ. Απευθύνεται σε παιδιά µεγαλύτερα του 1,5 έτους. Οι χρήστες του οργάνου 

µπορούν να είναι  µέχρι δέκα.  

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από δύο τετράγωνους ασκεπείς πύργους σε διαφορετικά ύψη 

µε διακοσµητικό στέγαστρο, µία σκάλα ανόδου, µία ξύλινη καµπύλη αναρρίχηση µε χειρολαβές, µία 

καµπύλη αναρρίχηση µε σχοινιά, δύο τσουλήθρες και ένα πανέλο προστασίας από πτώση. 

Ο χαµηλός πύργος στη µία πλευρά του συνδέεται µε τον ψηλότερο πύργο, στη δεύτερη πλευρά µε 

τη σκάλα ανόδου στην τρίτη πλευρά µε τη µία τσουλήθρα, και η τέταρτη πλευρά του καλύπτεται µε 

φράγµα προστασίας από πτώση. Ο ψηλότερος πύργος συνδέεται µε τη δεύτερη τσουλήθρα που 

τοποθετείται αντιδιαµετρικά από την πρώτη. Στις άλλες δύο πλευρές του αντικριστά 

προσαρµόζονται οι δύο καµπύλες αναρριχήσεις. Τα δύο πατάρια κατασκευάζονται από σανίδες 

διατοµής 100Χ50χιλ. Ενδεικτικά, το πατάρι του χαµηλού πύργου που θα είναι σε ύψος 0,95µ και 

του ψηλού σε ύψος 1,55µ. Τα πατάρια διαστάσεων 1,00Χ1,00 στηρίζονται σε τέσσερα 

υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95χιλ. δύο εκ των οποίων είναι κοινά και στα δύο πατάρια. Στα 

υποστυλώµατα φέρουν οριζόντια δοκάρια διατοµής 120Χ85 χιλ περίπου που στηρίζουν τα 

πατάρια. Τα πατάρια φέρουν ξύλινα φράγµατα προστασίας από πτώσεις που κατασκευάζονται 

από κατακόρυφα ξύλα διατοµής 90Χ70χιλ. και ξύλινη κουπαστή. 
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Στο όργανο προσαρµόζεται αναρρίχηση από ενιαία καµπύλη δοκό διατοµής περίπου 120Χ120χιλ 

και πάνω φέρει χειρολαβές κατασκευασµένες από πολύ ανθεκτικό υλικό και στερεώνονται στον 

καµπύλο φορέα µε µπουλόνια. 

Επίσης στο όργανο προσαρµόζεται αναρρίχηση που αποτελείται από δύο κοίλα ξύλινα στοιχεία 

µεταξύ των οποίων θα προσαρµόζονται σχοίνινα πατήµατα. Τα ξύλινα στοιχεία πακτώνονται στο 

έδαφος, ενώ το άνω µέρος τους στερεώνεται στο πάτωµα του πύργου, όπου θα υπάρχει οριζόντια 

µεταλλική µπάρα στήριξης και χειρολαβές ασφαλείας. Τα πατήµατα θα είναι κατασκευασµένα από 

συρµατόσχοινα επενδυµένα µε ίνες πολυπροπυλενίου και θα έχουν συνολική διατοµή περίπου 

16χιλ. Η σκάλα ανόδου που θα οδηγεί στο χαµηλό πατάρι, ύψους 0,90µ, θα αποτελείται από τα 

πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά θα αποτελούνται από ξύλα διατοµής 

150Χ50χιλ περίπου, στα οποία συγκρατούνται µε ειδικούς ξύλινους συνδέσµους και ισχυρή κόλλα 

θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια διατοµής 145Χ44 χιλ περίπου και δύο κατακόρυφες δοκοί 

διατοµής 70Χ45χιλ που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές θα αποτελούνται από τρία  ξύλα 

διατοµής 70Χ45mm περίπου εκατέρωθεν. Στα πατάρια υπάρχουν διακοσµητικά στέγαστρα τα 

οποία στηρίζονται στο υποστύλωµα που συγκρατεί το πατάρι. 

Οι δύο τσουλήθρες του οργάνου αποτελούνται από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τη µπάρα 

κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Κατασκευάζονται από GFRP πάχους 4,5χιλ. διαµήκως 

στραντζαρισµένες και κατά µήκος των δύο µεγάλων πλευρών έχει οπές για τη σύνδεση της 

σκάφης µε τις κουπαστές οι οποίες κατασκευάζονται από HPL ή ισοδύναµης αντοχής υλικό, 

πάχους 18χιλ. Στο άνω µέρος των τσουληθρών υπάρχουν πλαϊνά ασφαλείας κατασκευασµένα 

κατασκευασµένα από HPL ή ισοδύναµης αντοχής υλικό πάχους 18χιλ. και τα οποία  ενώνονται σε 

ύψος 0,75µ από το πάνω µέρος της σκάφης της τσουλήθρας µε µπάρα κρατήµατος 

κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27χιλ.  

 Η σκάφη που στηρίζεται στο ψηλό πατάρι έχει µήκος 3,00µ και πλάτος 0,57µ περίπου και η 

τσουλήθρα που στηρίζεται στο χαµηλό πατάρι έχει µήκος 2,00µ και πλάτος 0,57µ περίπου. Οι 

τσουλήθρες πακτώνονται ή στηρίζονται µε ειδικά τεµάχια που είναι προσαρµοσµένα στη βάση 

τους. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 
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φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8.500,00€ 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,85µ, µήκος περίπου 4,60µ και πλάτος περίπου 4,60µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 7,60µ, πλάτους 7,85µ και το ύψος πτώσης του 

θα είναι µικρότερο του 0,90µ. Απευθύνεται σε παιδιά µεγαλύτερα του 3 έτους. Η δυναµικότητα του 

οργάνου ανέρχεται σε 6 χρήστες και η οι κύριες δραστηριότητες είναι αναρρίχηση και ισορροπία. 

Το όργανο είναι µία τετράγωνη κατασκευή που αποτελείται από τέσσερις ξύλινες κολώνες 

διατοµής 95Χ95χιλ.  και ύψους 2,70µ που δηµιουργούν νοητό τετράγωνο µε πλευρές περίπου 

2,40µ. Οι κολώνες στηρίζονται στο έδαφος µέσω µεταλλικής δοκοθήκης η οποία δηµιουργεί βάση 

για ξύλινες πλατφόρµες περίπου Φ75χιλ. Οι κολώνες ενώνονται µεταξύ τους µε µία σταθερή 

γέφυρα µε πατήµατα, µε µία γέφυρα σχοινιού µε πατήµατα, µε µία γέφυρα δίχτυ και µία γέφυρα 

σχοινιού. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 5.200,00€ 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,95µ µήκος περίπου 5,50µ και πλάτος περίπου 4,00µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 9,00µ, πλάτους περίπου 6,80µ και το µέγιστο 

ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,95µ. 
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Αποτελείται από ένα σπιτάκι, µια πλατφόρµα, µία τσουλήθρα, µία κεκλιµένη αναρρίχηση, ένα 

περιστρεφόµενο γερανό µε τροχαλία και καλαθάκι, µία σκαλίτσα ανόδου και ένα καθισµατάκι. Κάτω 

από το όργανο υπάρχει πλατφόρµα – τραπεζάκι δραστηριοτήτων. Κατασκευάζεται βασικά από 

ξύλο. Συγκεκριµένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν γωνιασµένη κοπή, κάθετη µε τα ‘νερά του ξύλου’ για 

τη δοµική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθµίδες ανάβασης είναι από σκληρή ξυλεία προερχόµενη 

από φυλλοβόλα µη κωνοφόρα δένδρα. Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος µέσω 

γαλβανισµένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο των στύλων και 

συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την αποφυγή επαφής του ξύλου µε 

υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή βάθους περίπου 550mm. 

Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρµα µε τα 

τέσσερα υποστυλώµατα στα οποία στηρίζεται. Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες 

διαφορετικού µήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του σπιτιού να σχηµατίζουν κενά αποκαλύπτοντας το 

εσωτερικό του. Κάποιες από τις σανίδες µπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωµατισµούς 

δίνοντας στο παιχνίδι µια περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηµατοδοτεί την είσοδο 

στο σπιτάκι φέρει το απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω κατακόρυφων υποστυλωµάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή 

κατασκευασµένη από ξυλοσανίδες κατάλληλης διατοµής οι οποίες φέρουν κατάλληλα 

διαµορφωµένες επιφάνειες µε χαράξεις και πιθανή αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα 

πεπαλαιωµένου ξύλου. 

Η πλατφόρµα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώµατα 

διατοµής περίπου 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες 

βιδώνονται σανίδες µήκους περίπου 1650χιλ. Η πλατφόρµα αποτελείται από τέσσερα (4) 

υποστυλώµατα διατοµής 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες 

βιδώνονται σανίδες µήκους περίπου 2000 χιλ. Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά µε την 

κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται µε φράγµα προστασίας από πτώση το οποίο κατασκευάζεται 

από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες. 

Η κλίµακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατοµής περίπου 95 x 95 

χιλ και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήµατα κατασκευασµένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή 

αντοχή τους. 

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις 

κουπαστές 

και τη βάση. Η σκάφη έχει µήκος 2000χιλ, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυµένο 

πολυεστέρα µε επιµήκεις ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5χιλ. Είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις 

δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες 

βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. 

Στο κενό µεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωµάτων προσαρµόζονται δύο 

ανοξείδωτες σωλήνες Φ27χιλ σε κάθε πλευρά. Στο άνω µέρος, σε ύψος 750χιλ από τη σκάφη, τα 

πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται µε την µπάρα κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως 
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τύπου Φ27χιλ. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια 

προσαρµοζόµενα στην τσουλήθρα. 

Σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται µε τα εξωτερικά υποστυλώµατα της 

πλατφόρµας του σπιτιού πανέλο µε θεµατική µορφή κατασκευασµένο από υλικό τύπου HPL - 

MEG πάχους 18χιλ και µήκους τέτοιο που να προσαρµόζεται ανάµεσα στα υποστυλώµατα της 

πλατφόρµας. 

Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεµατική επιστέγαση και ένα 

σύστηµα µεταφοράς χώµατος-άµµου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώµατα 

διατοµής 115 x 115χιλ που συνδέονται µεταξύ τους µε το σύστηµα περιστροφής ώστε να 

επιτρέπεται η µεταφορά χώµατος-άµµου από και προς την πλατφόρµα. Στο άνω υποστύλωµα 

εφαρµόζεται επιπλέον ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει 

επιπλέον ξύλινη δοκός τοποθετηµένη υπό κλίση επίσης διατοµής 115 x 115χιλ. Στην απόληξη της 

κεκλιµένης δοκού τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεµατικό πανέλο υλικό τύπου HPL - 

MEG πάχους 12χιλ. Τµήµα της κεκλιµένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρµοστεί ο 

µηχανισµός της τροχαλίας από το σύστηµα µεταφοράς άµµου-χώµατος. Το σύστηµα 

ολοκληρώνεται µε αλυσίδα από το οποίο αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη µεταφορά. 

Η κεκλιµένη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000 x 1500χιλ περίπου, το οποίο 

συνδέεται στο πατάρι σε ύψος 950χιλ. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρµατόσχοινο 

διατοµής 16χιλ επενδυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του κατά της 

τριβής. Τα καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται µεταξύ τους µε σφαιρικούς πολυαµυδικούς 

συνδέσµους. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8.750,00€ 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΡΕΝΑΚΙ (∆ΑΣΙΚΟ) 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις: ύψος 1,50µ, µήκος περίπου 4,60µ και πλάτος περίπου 1,00µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 7,65µ, πλάτους περίπου 3,90µ και το µέγιστο 

ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από ένα τρεις ξύλινες πλατφόρµες που αναπαριστούν το βαγόνι µε τη  µηχανή του 

τρένου, το βαγόνι καθιστικό και το βαγόνι πλατφόρµα. 

Η πρώτη πλατφόρµα φέρει το κουβούκλιο της µηχανής και τη θέση του οδηγού, το καθιστικό 

βαγόνι φέρει καθίσµατα µε πλάτες, ενώ το βαγόνι πλατφόρµα φέρει περιµετρικό χαµηλό κάγκελο. 

Γι τη κατασκευή χρησιµοποιούνται στρογγυλής διατοµής ξύλινα στοιχεία, καθώς και τετραγωνικής 

διατοµής. Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εµποτισµένη ξυλεία πεύκης αρκτικού 

κύκλου, υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 και DIN 4074.  

Τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από θερµογαλβανισµένο 

ή από ηλεκτρογαλβανισµένο χάλυβα διαστάσεων και διατοµών τέτοιων που να αντέχουν τα φορτία 

και τις διαβρώσεις από αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, 

χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Έχουν βάση το νερό και είναι ασφαλή και κατάλληλα για 

παιδιά. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4.300,00€ 

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Το όργανο έχει διαστάσεις περίπου 2,20Χ2,20µ και ύψος περίπου 2,00µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου Φ 4,10µ και το ύψος πτώσης του θα είναι 

µικρότερο των 2,00µ. Το όργανο φέρει περιµετρικό ξύλινο πλαίσιο που συγκρατεί κατακόρυφο 

δίχτυ αναρρίχησης. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 
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και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 900,00€ 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ  

Το όργανο έχει τριγωνική κάτοψη και αποτελείται από τρεις ξύλινες κολώνες πακτωµένες στο 

έδαφος και ανάµεσα στις τρεις κολώνες τοποθετούνται τρία λάστιχα αυτοκινήτου που χρησιµεύουν 

για την αναρρίχηση των παιδιών.  

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 350,00€ 

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 19 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΒΑ∆ΙΣΗ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 2,20µ, πλάτος 1,00µ και µήκος 2,75µ. Το ύψος 

πτώσης του οργάνου είναι 2,15µ περίπου, ενώ ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας του έχει 

διαστάσεις 6,40Χ5,00µ περίπου. Αποτελείται από τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώµατα ενδεικτικής 

διατοµής 0,09-0,10µ και δύο οριζόντια δοκάρια. Στα οριζόντια δοκάρια είναι προσαρµοσµένο και 

καλά στερεωµένο µεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 7 σιδηροσωλήνες διατοµής 

περίπου Φ27χιλ. Στα κατακόρυφα υποστυλώµατα είναι προσαρµοσµένο και καλά στερεωµένο 

µεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 3 σιδηροσωλήνες διατοµής περίπου Φ27χιλ. Στα 

κάθετα υποστυλώµατα προσαρµόζονται 4 χειρολαβές από σιδηροσωλήνα ίδιας διατοµής µε τους 

προηγούµενους. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα C20/25, µέσω ειδικών 

γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλµα (κάτω πλευρά) των 

υποστυλωµάτων προς αποφυγή της δηµιουργίας υγρασίας ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο. 

Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες. Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης πλαστικά προστατευτικά καπάκια για την 

προστασία από την υγρασία.  

Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι 

απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 900,00€ 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΙΣΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

Το όργανο αποτελείται από τρεις µεταλλικούς δίσκους ισορροπίας οι οποίες στηρίζονται σε τρία 

ελατήρια ο καθένας πακτωµένα στο έδαφος. Ο κάθε δίσκος έχει διάµετρο περίπου 1,00µ. και το 

µέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου είναι µικρότερο από 0,60µ. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 

3 ετών και άνω. 

Το όργανο έχει βάση από τρία ελατήρια ύψους 400χιλ, διαµέτρου 200χιλ και πάχους σπείρας 

20χιλ, ενδεικτικά, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. 

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι 
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σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και 

τον εγκλωβισµό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. 

Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και χρώµατα) πρέπει να είναι 

απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 890,00€ 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,15µ, µήκος περίπου 2,70µ και πλάτος 0,85µ. 

Απαιτεί µέγιστο χώρο ασφαλείας µήκους περίπου 5,70µ και πλάτους 3,85µ και το ύψος πτώσης 

του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατοµής 95Χ95 χιλ. 

και ύψους 1,15µ και δύο οριζόντιες δοκούς ίδιας διατοµής και µήκους περίπου 2,70µ. Σε κάθε 

οριζόντια δοκό κρέµονται επτά αλυσίδες γαλβανισµένες εν θερµώ (DIN 766) ανά 0,30µ και στις 

οποίες στερεώνονται τα επτά ξύλινα πατήµατα διατοµής 95Χ95χιλ και µήκους 0,76µ περίπου. Τα 

ξύλινα πατήµατα συνδέονται µεταξύ τους επίσης µε αλυσίδες οι οποίες στερεώνονται στα 

υποστυλώµατα της κατασκευής. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες.  

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000.  

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 
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φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.000,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΙΠΛΗ ΡΑΜΠΑ ΒΡΕΦΩΝ 

Το όργανο έχει µέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 0,80µ, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,80µ. Απαιτεί 

µέγιστο χώρο ασφαλείας 3,80µ Χ5,00µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς υπό γωνία 100°, σχηµατίζοντας παιχνίδι αναρρίχησης µε 

δύο ράµπες σε σχήµα Λ. Οι δοκοί έχουν διατοµή διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1050χιλ. Πάνω στις 

δοκούς τοποθετούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατοµής 45Χ95Χ780 χιλ. που χρησιµεύουν για την 

άνοδο και κάθοδο του παιδιού. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 250,00€ 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ∆ΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,95µ και τοποθετείται σε ύψος 

από 0,30µ έως 0,40µ από το δάπεδο. Απαιτεί χώρο ασφαλείας περίπου 5,00µ Χ 3,10µ και το ύψος 

πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα διατοµής 
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95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15µ. Στα υποστυλώµατα στηρίζεται ξύλινη δοκός διατοµής 95Χ95χιλ και 

µήκους 2,00µ. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 300,00€ 

(Ολογράφως) : τριακόσια ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΑ ΣΚΟΙΝΙΑ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,20µ, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,80µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας 3,80µ Χ5,00µ περίπου και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από σύστηµα τεσσάρων υποστυλωµάτων διατοµής που συνδέονται ανά δύο µε 

οριζόντιες δοκούς διατοµής, σχηµατίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήµατος Η. 

Τα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από κολώνες ενδεικτικής διατοµής 95 x 95 x 1150 χιλ. και οι 

οριζόντιες δοκοί έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 58 x 120 x  790 χιλ. Για την επιπλέον στήριξη της 

κατασκευής τοποθετούνται ξύλινες αντηρίδες. Η σύνδεση των δύο «Η» γίνεται µε δοκό διατοµής 95 

x 95 mm και µήκους 1695mm. Η δοκός φέρει στις απολήξεις της εσοχές κατάλληλης διατοµής 

ώστε να «εδράζει» στις αντίστοιχες εσοχές των εγκάρσιων δοκών. Τόσο στην οριζόντια δοκό όσο 

και στους τέσσερις ορθοστάτες τοποθετούνται συρµατόσχοινα υπενδεδυµένα µε σχοινί, τα οποία 

φέρουν στις άκρες τους ειδικούς πλαστικούς συνδέσµους για την στερέωση τους στα πλαίσια. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 
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που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.150,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,00µ, µήκος 2,00µ και πλάτος 0,80µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας µήκους περίπου 5,00µ και πλάτους 3,80µ και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο 

από 0,60µ. 

Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατοµής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,00µ περίπου, στις 

οποίες στηρίζεται ξύλινο πλαίσιο διατοµής περίπου 70Χ145χιλ. Στο πλαίσιο εσωτερικά 

τοποθετείται δίχτυ που κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρµατόσχοινο διατοµής Φ16χιλ. Οι 

απολήξεις των συρµατόσχοινων φέρουν ειδικά διαµορφωµένους πρεσαριστούς συνδέσµους για 

την σύνδεση τους στα ξύλινα στοιχεία. Την κατασκευή συµπληρώνουν µεταλλικές αντηρίδες για 

την επιπλέον στήριξη της. 

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 
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Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.200,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ∆ΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις, ύψος 1,20µ, µήκος 2,10µ και πλάτος 0,30µ. Απαιτεί χώρο 

ασφαλείας µήκους 5,10µ και πλάτους 3,30µ περίπου και το ύψος πτώσης του θα είναι µικρότερο 

από 0,60µ. 

Είναι δυναµικότητας 2 χρηστών και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας µεγαλύτερα των 3 ετών. 

Αποτελείται από πέντε υποστυλώµατα διατοµής 95Χ95χιλ. και ύψους 1,20µ περίπου και µια 

οριζόντια δοκό διατοµής 0,95Χ095µ και µήκους 2,10µ περίπου, η οποία στηρίζεται στα 

υποστυλώµατα που έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,40-0,45µ.  

Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 650,00€ 

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΠΑΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 

Τα πατάρια έχουν επιφάνεια περίπου 8,00µ² και είναι σε διάφορα σχήµατα όπως φαίνονται στα 

σχέδια της µελέτης. Τοποθετούνται σε ύψος µικρότερο του 0,60µ από το έδαφος και 

κατασκευάζονται από ξύλινες οριζόντιες δοκούς 95Χ095χιλ που φέρουν σανίδια πατώµατος και 

κολώνες πάκτωσης διατοµής 95Χ95χιλ. Τα πατάρια πακτώνονται µε µεταλλικές δοκοθήκες στο 

έδαφος και καθώς πάνω στα πατάρια θα προσαρµοστούν τσουλήθρες θα πρέπει να έχουν τις 

απαραίτητες υποδοχές στήριξης της τσουλήθρας, των προστατευτικών πανέλων και της µπάρας 

κρατήµατος.  
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Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συµβατή µε το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες 

επιφάνειες, να έχει εµποτιστεί (υπό πίεση) µε υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά µη τοξικά βερνίκια 

και χρώµατα) ώστε να µη σαπίζει, να µη χρειάζεται συντήρηση όταν εκτίθεται στις καιρικές 

συνθήκες (για τουλάχιστον µία δεκαετία) και τέλος να προστατεύεται από µύκητες και βακτήρια 

που καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσµοι, µεταλλικά µέρη, χηµικά, προστατευτικά και 

χρώµατα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιµα και αβλαβή για τους χρήστες. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 150,00€ 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 

Η τσουλήθρα έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 2,50µ, πλάτος 0,58µ και ύψος 1,80µ. Ο χώρος 

ασφαλείας έχει διαστάσεις περίπου 3,70Χ4,00µ και το ύψος πτώσης είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Είναι κατάλληλο για παιδιά µεγαλύτερα του 1 έτους. Η σκάφη και τα πλαϊνά αποτελούνται από 

ενιαίο κοµµάτι - Glass Fiber Reinforced Polyester σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας και έχει δεξιά 

στροφή. Η τοποθέτησή του θα γίνει σε ειδικά διαµορφωµένο πρανές. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 

διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας. Η τσουλήθρα  θα ξεκινάει από 

ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1.100,00€ 

(Ολογράφως) : χίλια εκατό ευρώ                          
 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ 

Η τσουλήθρα έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 2,00µ και πλάτος 0,58µ Ο χώρος ασφαλείας έχει 

διαστάσεις περίπου 4,00Χ3,60µ και το ύψος πτώσης θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 
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Αποτελείται από ένα ενιαίο κοµµάτι GFRP- Glass Fiber Reinforced Polyester σε χρώµα επιλογής 

της υπηρεσίας. Η σκάφη και τα πλαϊνά αποτελούν ένα ενιαίο σώµα. 

Το συγκεκριµένο όργανο τοποθετείται σε τεχνητά διαµορφούµενο χωµάτινο λόφο, σε ευθεία ως 

τελείωµα τσουλήθρας σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα τεµάχια. 

Προσφέρει τη δυνατότητα ολίσθησης και περιπέτειας.  

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας. Η 

τσουλήθρα  θα ξεκινάει από ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 550,00€ 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ 

Το όργανο έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 3,50µ, πλάτος 3,00µ. Ο χώρος ασφαλείας έχει 

διαστάσεις περίπου 5,50Χ6,00µ και το ύψος πτώσης είναι µικρότερο από 0,60µ. Είναι κατάλληλο 

για παιδιά µεγαλύτερα του 1 έτους.   

Αποτελείται από τσουλήθρα µε ανοξείδωτη σκάφη µε κουπαστές από κόντρα πλακέ ή από ενιαίο 

κοµµάτι - Glass Fiber Reinforced Polyester και το προστατευτικό εξόδου από την τσουλήθρα και 

τις µπάρες  κρατήµατος.  

Το υπόγειο τούνελ αποτελείται από τέσσερα (4) επιµέρους κοµµάτια ιδίου υλικού (GFRP- Glass 

Fiber Reinforced Polyester), δύο εκ των οποίων είναι ειδικά διαµορφωµένη είσοδος και έξοδος, 

διαστάσεων 0,90x0.95x0.95µ περίπου έκαστο, ενώ τα άλλα δύο αποτελούν τον διάδροµο του 

τούνελ, διαστάσεων 0,80x0,84x0.84µ περίπου έκαστο. Όλα τα επιµέρους τεµάχια 

συναρµολογούµενα µεταξύ τους µε κρυφούς συνδέσµους για ασφάλεια κατά τη χρήση 

Το συγκεκριµένο όργανο τοποθετείται υπογείως σε τεχνητά διαµορφούµενο χωµάτινο λόφο. 

Προσφέρει τη δυνατότητα παιχνιδιού έρπειν και κρυφτό µε την είσοδο-έξοδο από το τούνελ.  

Η τσουλήθρα  θα ξεκινάει από ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω.  
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας και 

του τούνελ.  

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 700,00€ 

(Ολογράφως) : επτακόσια ευρώ     

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ 

Η τσουλήθρα έχει ενδεικτικές διαστάσεις µήκος 0,90µ και πλάτος 0,58µ Ο χώρος ασφαλείας έχει 

διαστάσεις περίπου 3,00Χ3,60µ και το ύψος πτώσης θα είναι µικρότερο από 0,60µ. 

Αποτελείται από ένα ενιαίο κοµµάτι GFRP- Glass Fiber Reinforced Polyester σε χρώµα επιλογής 

της υπηρεσίας. Η σκάφη και τα πλαϊνά αποτελούν ένα ενιαίο σώµα. 

Το συγκεκριµένο όργανο τοποθετείται σε τεχνητά διαµορφούµενο χωµάτινο λόφο, σε ευθεία ως 

τελείωµα τσουλήθρας σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα τεµάχια. 

Προσφέρει τη δυνατότητα ολίσθησης και περιπέτειας.  

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του εδάφους για τη σωστή έδραση της τσουλήθρας. Η 

τσουλήθρα  θα ξεκινάει από ξύλινο πατάρι που περιγράφεται σε άλλο άρθρο της µελέτης. 

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Η επιλογή και προµήθεια του οργάνου θα γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η 

φορτοεκφόρτωση και συναρµολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο µέρος που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 400,00€ 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 32 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Η πινακίδα θα περιέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για τις παιδικές χαρές και θα 

τοποθετηθεί σε εµφανές σηµείο µετά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η επιφάνεια της πινακίδας θα είναι κατασκευασµένη από κράµατα αλουµινίου, µε πάχος 

ελάσµατος 3 mm και µε ενδεικτικές γενικές διαστάσεις, πλάτος 90 εκ και ύψος 66 εκ. Η πίσω όψη 

της πινακίδας θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα. Η απεικόνιση του θέµατος θα γίνει µε 

ψηφιακή εκτύπωση και πλαστικοποίηση για αντιγκράφιτι προστασία. Τα εξαρτήµατα 

στερέωσης/σύνδεσης –όπου απαιτούνται- θα είναι γαλβανισµένα. 

Η πινακίδα θα στηρίζεται σε κοιλοδοκούς κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα 

και βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή, οι οποίες θα πακτωθούν µε σκυρόδεµα C20/25, χωρίς 

προεξοχές για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Το συνολικό ύψος της κατασκευής θα είναι περίπου 2,00µ  

Το όργανο θα φέρει επιγραφή µε τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την 

πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά - µικροϋλικά 

στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση µε τα απαιτούµενα εργαλεία και τα θεµέλια σκυροδέµατος και η 

παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 55,00€ 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η πινακίδα θα περιέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και τα στοιχεία του Προγράµµατος, 

όπως θα δοθούν από το Υπουργείο και θα τοποθετηθεί σε εµφανές σηµείο µετά τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 

Θα έχει συνολικό ύψος ενδεικτικά 2,00µ και πλάτος 0,90µ. Ο δοµικός σκελετός της θα συντίθεται 

από πλαίσιο κοιλοδοκών διατοµής 50x50x2.5χιλ σε σχήµα Π. Οι κοιλοδοκοί θα είναι 

κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή. Θα 

θεµελιώνονται σε πέδιλο από σκυρόδεµα C20/25 διαστάσεων 40x40εκ, ενώ µετά την ολοκλήρωση 

της πάκτωσης δεν θα υπάρχει καµία προεξοχή στο έδαφος στο σηµείο στήριξης, προς αποφυγή 

ατυχηµάτων.  

Στην εσωτερική πλευρά των 2 κάθετων κοιλοδοκών, θα είναι συγκολληµένες αυτογενώς λάµες 

διαστάσεων 80x5χιλ από το ίδιο υλικό, πάνω στις οποίες θα συγκολλάται η επιφάνεια της 

πινακίδας. Οι λάµες θα είναι τοποθετηµένες σε απόσταση 30χιλ από την οριζόντια κοιλοδοκό. 

Η επιφάνεια της πινακίδας θα είναι κατασκευασµένη από κράµατα αλουµινίου, µε πάχος 

ελάσµατος 3χιλ και µε ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτος 90εκ και ύψος 110εκ. Οι καθ’ ύψος πλευρές 

της πινακίδας θα συγγκολούνται στις λάµες των κοιλοδοκών, αφήνοντας κενό 30mm από το πάνω 
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µέρος του πλαισίου. Η πίσω όψη της πινακίδας θα διαθέτει κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα. 

Πάνω στην µπροστινή όψη του φύλλου αλουµινίου θα επικολλάται αυτοκόλλητη αντανακλαστική 

µεµβράνη, στην οποία θα έχουν εκτυπωθεί ψηφιακά όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες που θα 

έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Η µεµβράνη αυτή θα  διαθέτει κατάλληλη προστατευτική 

αντιρρυπαντική επικάλυψη (για προστασία έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών). Η 

κατασκευή θα παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της αυτοκόλλητης µεµβράνης όποτε 

χρειαστεί. Τα εξαρτήµατα στερέωσης/σύνδεσης –όπου απαιτούνται- θα είναι γαλβανισµένα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά - 

µικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση µε τα απαιτούµενα εργαλεία και τα θεµέλια 

σκυροδέµατος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 160,00€ 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 µ. µήκος, 0,50 µ πλάτος και 0,75µ. ύψος 

µε µεταλλικό σκελετό και κάθισµα και πλάτη από ξυλεία. Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει 

να είναι πολύ καλά πλαναρισµένη, µε βερνίκι εµποτισµού εξωτερικών επιφανειών µε τους 

απαιτούµενους συνδέσµους, µπουλόνια και τσιµεντοκονίαµα πάκτωσης. Τα υλικά εµποτισµού 

πρέπει να είναι οικολογικά, υποαλλεργικά χωρίς τοξικές ουσίες κατάλληλα για χρήση από παιδιά. 

Ο πάνω άκρες των σανιδών που αποτελούν την περίφραξη πρέπει να είναι στρογγυλεµένες για 

αποφυγή ατυχηµάτων. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 130,00€ 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΧΥΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ. 

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 40χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται 

σε δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από µαύρους κόκκους ελαστικού SBR 

(καουτσούκ) κοκκοµετρικής διαβάθµισης 7-15χιλ. που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα 

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM 

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκοµετρικής διαβάθµισης 1-4χιλ.που συνδέονται µεταξύ τους µε 

ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. ∆ίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν στην τελική στρώση 

διάφορα σχέδια µε χρώµατα επιλογής της Υπηρεσίας. Το µείγµα παρασκευάζεται και διαστρώνεται 

χυτό επιτόπου του έργου µε χρήση οδηγών (ράγες). Είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την 

επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας και πληροί τις προδιαγραφές κατά 

ΕΝ 1177 (για δάπεδα παιχνιδοτόπων). 

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 

1177, ελεγµένο από αναγνωρισµένο φορέα, ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
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Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα εφαρµοστεί κατευθείαν επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, 

καθαρού και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α πάχους 10-15εκ και καλά πατηµένο 

και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (1%), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί (τα υλικά υπόβασης περιλαµβάνονται στην τιµή). Η 

τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να 

υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να 

επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση τους. Το δάπεδο θα εφαρµοστεί µετά την τοποθέτηση 

των οργάνων στο χώρο και λαµβάνοντας υπόψη την τελική στάθµη του δαπέδου και το κρίσιµο 

ύψος πτώσης των οργάνων. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός του δαπέδου µε κράσπεδο εγκιβωτισµού από οπλισµένο 

σκυρόδεµα C20/25 µε στρογγυλεµένες ακµές και χωρίς να δηµιουργεί επικίνδυνες υψοµετρικές 

διαφορές µε το πέριξ έδαφος. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκοµιδή των 

άχρηστων υλικών. 

Η διάστρωση του υλικού θα πρέπει να γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες εφαρµογής του κατασκευαστή. 

Ο τάπητας πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008 και ΕΝ 

1176, ενώ καθώς πρόκειται για εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και 

εµπειρία, η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εφαρµογής 

σύµφωνα µε το ISO 9001:2008 

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα πιστοποιητικά της εργοστασιακής παραγωγής των πρώτων 

υλών του δαπέδου µε σύστηµα ολικής ποιότητας ISO 9001 και τα ισχύοντα πρότυπα. 

Επίσης απαιτείται η κατάθεση από τον ανάδοχο, του τεχνικού φυλλαδίου του προϊόντος και 

εγγύησης δύο (2) ετών για το τοποθετηµένο υλικό. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 82,00€/µ² 

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

ΧΥΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5εκ 

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 50χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται 

σε δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 40χιλ. αποτελείται από µαύρους κόκκους ελαστικού SBR 

(καουτσούκ) κοκκοµετρικής διαβάθµισης 7-15χιλ. που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα 

πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM 

οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκοµετρικής διαβάθµισης 1-4χιλ.που συνδέονται µεταξύ τους µε 

ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. ∆ίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν στην τελική στρώση 

διάφορα σχέδια µε χρώµατα επιλογής της Υπηρεσίας. Το µείγµα παρασκευάζεται και διαστρώνεται 

χυτό επιτόπου του έργου µε χρήση οδηγών (ράγες). Είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την 

επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας και πληροί τις προδιαγραφές κατά 

ΕΝ 1177 (για δάπεδα παιχνιδοτόπων). 
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Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 

1177, ελεγµένο από αναγνωρισµένο φορέα, ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα εφαρµοστεί κατευθείαν επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, 

καθαρού και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α πάχους 10-15εκ και καλά πατηµένο 

και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (1%), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί (τα υλικά υπόβασης περιλαµβάνονται στην τιµή). Η 

τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να 

υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να 

επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση τους.  

Το δάπεδο θα εφαρµοστεί µετά την τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο και λαµβάνοντας υπόψη 

την τελική στάθµη του δαπέδου και το κρίσιµο ύψος πτώσης των οργάνων. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός του δαπέδου µε κράσπεδο εγκιβωτισµού από οπλισµένο 

σκυρόδεµα C20/25 µε στρογγυλεµένες ακµές και χωρίς να δηµιουργεί επικίνδυνες υψοµετρικές 

διαφορές µε το πέριξ έδαφος. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκοµιδή των 

άχρηστων υλικών. 

Η διάστρωση του υλικού θα πρέπει να γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες εφαρµογής του κατασκευαστή. 

Ο τάπητας πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008 και ΕΝ 

1176, ενώ καθώς πρόκειται για εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και 

εµπειρία, η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εφαρµογής 

σύµφωνα µε το ISO 9001:2008 

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα πιστοποιητικά της εργοστασιακής παραγωγής των πρώτων 

υλών του δαπέδου µε σύστηµα ολικής ποιότητας ISO 9001 και τα ισχύοντα πρότυπα. 

Επίσης απαιτείται η κατάθεση από τον ανάδοχο, του τεχνικού φυλλαδίου του προϊόντος και 

εγγύησης δύο (2) ετών για το τοποθετηµένο υλικό. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 90,00€/µ² 

(Ολογράφως) : ενενήντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ.  

Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου Euroflex (της 

εταιρείας Kreiburg ή αντίστοιχης) από συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια 

αποχρώσεως κόκκινης ή παρόµοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις 

των σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας. Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και 

πάχος 40mm και µονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων). 

Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) και έχουν βάρος που 

ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου, µε ελαστικό ενδεικτικά τα 26,60 kg/m2 (π.χ. 

6,65kgr ανά τεµάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm). Ανάλογα τον προµηθευτή 

µπορούν να υπάρξουν µικροδιαφορές στο βάρος. 
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Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3, 

έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική αγωγιµότητα περίπου 

0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε 

παγετό, αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια 

κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 

υδάτων κυψελωτή). Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε 

εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωµένη επιφάνεια και να 

αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. 

Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα 

χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη 

ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. 

Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού 

δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα 

υλικά υπόβασης προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις 

γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που 

πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση 

τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των 

πλακιδίων. 

Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ 

ή αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το 

αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόµενα πάχη, καθώς και από τεχνική 

περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, 

ειδική κόλλα, εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους 

κατασκευής και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761:  

Το ελεύθερο ύψος πτώσης ( h ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 45,00€/µ² 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5εκ. 
Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου Euroflex (της 

εταιρείας Kreiburg ή αντίστοιχης) από συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια 

αποχρώσεως κόκκινης ή παρόµοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις 

των σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας. Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και 

πάχος 50mm και µονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων). 

Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) και έχουν βάρος που 

ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου. 
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Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3, 

έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική αγωγιµότητα περίπου 

0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε 

παγετό, αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια 

κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 

υδάτων κυψελωτή). Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε 

εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωµένη επιφάνεια και να 

αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. 

Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα 

χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη 

ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. 

Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού 

δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα 

υλικά υπόβασης προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις 

γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που 

πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση 

τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των 

πλακιδίων. 

Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ 

ή αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το 

αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόµενα πάχη, καθώς και από τεχνική 

περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, 

ειδική κόλλα, εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους 

κατασκευής και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761:  

Το ελεύθερο ύψος πτώσης ( h ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 50,00€/µ² 

(Ολογράφως) : πενήντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
 
 
ΑΡΘΡΟ 39 

ΒΟΤΣΑΛΑΚΙ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ 
∆ιαστρώσεις µε ποταµίσιο βότσαλο-ψηφίδα 2-8 χιλ. µε καµπυλωµένες άκρες, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές ΕΝ 1176 και µε πιστοποίηση από διαπιστευµένο φορέα διαπίστευσης, σε βάθος 

σκάµµατος 30-40 εκ ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης 

οργάνου. 

Η προµήθεια και τοποθέτηση επιφανειών από φυσικά/ χαλαρά υλικά προϋποθέτει τη σύµφωνη 

γνώµη της υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης  των σχετικών πιστοποιητικών και του δείγµατος, τα οποία 

θα κατατεθούν εγκαίρως.  
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Προµήθεια και εγκατάσταση για τη συµπλήρωση υφιστάµενων επιφανειών πτώσης από 

φυσικά/χαλαρά υλικά (ποταµίσιο βότσαλο-ψηφίδα 2-8 χιλ.) µετά τον καθαρισµό από περιττά υλικά 

της υφιστάµενης επιφάνειας, µε τα ακόλουθα ενδεικτικά χαρακτηριστικά (ή ισοδύναµα): 

• ποταµίσιο βότσαλο κοκκοµετρίας 2-8 mm, µε στρογγυλεµένες άκρες, χωρίς σωµατίδια 

λάσπης και αργίλου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-

1) ή ισοδύναµου, όπως ισχύει. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου 

ΕΝ1176 ή ισοδύναµου, θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το µέγεθος των κόκκων του βοτσάλου µε 

δοκιµή κοσκινίσµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού 

των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – 

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο. Επίσης, το βότσαλο θα 

πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την απουσία σωµατιδίων λάσπης και αργίλου, σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. 

• το βότσαλο θα τοποθετηθεί σε υφιστάµενα σκάµµατα µε βάθος 40 cm και 50 cm και θα 

συµπληρωθεί µέχρι την επίτευξη του απαιτούµενου συνολικού βάθους, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του ύψους πτώσης του οργάνου.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται καθαρισµό από περιττά υλικά  (και η τυχόν αποµάκρυνση και 

απόρριψή τους υφιστάµενων επιφανειών) η προµήθεια του υλικού επί τόπου, οι 

φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα υφιστάµενα  σκάµµατα και η 

παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 55,00€/µ³ 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε  ευρώ ανά κυβικό µέτρο 

 
 
ΑΡΘΡΟ 40 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο 
Κατασκευή σταθεροποιηµένου κεραµικού δαπέδου µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους 

συµπυκνωµένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσµα του έχει την όψη του χωµάτινου δαπέδου, είναι 

γερό και δεν απαιτεί συντήρηση, δεν λασπώνει, δεν µένουν πάνω του σηµάδια και δεν επηρεάζεται 

από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόµων, χώρων κλπ µε 

υλικό προερχόµενο από θραύση σε τριβείο κεραµικών προϊόντων, πλήρως ψηµένων, άριστης 

ποιότητας. Στο µίγµα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άµµος, κεραµάλευρο και κεραµική 

ψηφίδα. Συνολικά το αλεσµένο κεραµίδι σε διάφορες κοκκοµετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 

100% των αδρανών του µίγµατος. Στο µίγµα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε 

µορφή χαλικιού ή γαρµπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν 

υπάρχει καθόλου ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσµικτο 

θηραϊκής γης και ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιµέντο. Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, 

µετά την ολοκλήρωση της συµπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως 

διαµορφωµένη και συµπυκνωµένη στρώση 3Α, 15εκ. µε διαµορφωµένες ρύσεις, εργασία που δεν 

περιλαµβάνεται στο άρθρο. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του τελικού µίγµατος, η 

φορτοεκφόρτωση, η µεταφορά από τη θέση παραγωγής µέχρι το έργο, η επιµελής διάστρωση στα 

επιθυµητά πάχη (10 εκ.) µέχρι να επιτευχθεί το προβλεπόµενο τελικό πάχος των 8 εκ µετά την 
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συµπίεση του, η συµπύκνωση και η κυλίνδρωση µε κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών µέχρι να 

γίνει το µίγµα ασυµπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή µε νερό χωρίς πίεση. H τελική του επιφάνεια 

δεν πρέπει να πάνω από την τελική του φυσικού δαπέδου. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρης 

τελικής επιφάνειας συµπυκνωµένου πάχους 8 εκ. µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών 

από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε εργασία. Χαρακτηριστικά Σταθεροποιηµένου Κεραµικού 

∆απέδου σύµφωνα µε εγκεκριµένη ευρωπαϊκή µέθοδο ελέγχου : 

Χαρακτηριστικά - Συµπεριφορά προϊόντος 

Φαινόµενο ειδικό βάρος 1,59 gr/cm3 

Ανοικτό πορώδες 25% 

Ποσοστό Υδατοκορεσµού 16% 

Υδατοαπορρόφηση 1.55 mm/min0.5 

Ατµοδιαπερατότητα 2.53E-06 g / m2.s.Pa 

∆υναµικό µέτρο 

ελαστικότητας 3780 MPa 

Αντοχή σε θλίψη 7 ηµερών 6.26 MPa 

Εφελκυστική αντοχή 0.66 MPa 

υδροπερατότητα k= 9.9E-08 (m/sec) 

σχέση υγρασίας – πυκνότητας εδαφών (proctor) 

Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3 

Βέλτιστη υγρασία 14.6 % 

Το δάπεδο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο διαπιστευµένου φορέα και την προσκόµιση 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τον έλεγχο 

από διαπιστευµένο φορέα. 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 40,00€/µ² 

(Ολογράφως) : σαράντα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 

 

 
Καισαριανή  10 Απριλίου 2019 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
   Η προϊσταµένη του                                    Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος – 
      Σχεδίου Πόλης 
 
 
   Χαρίτου Ελιάνα                                                           Βασιλική Κωνσταντοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός                                                            Αρχιτέκτων Μηχ/κός 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού και, συγκεκριµένα, οργάνων, 

και δαπέδων ασφαλείας µετά την αποµάκρυνση τυχόν υφιστάµενων που δεν είναι πλέον ασφαλή και 

κατάλληλα προς χρήση, για την αναβάθµιση των υφιστάµενων παιδικών χαρών του ∆ήµου, εντός των 

γεωγραφικών του ορίων. Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει στις διάφορες παιδικές χαρές του ∆ήµου 

Καισαριανής, στις ακριβείς  θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

αφού ο ανάδοχος, µε δική του ευθύνη, ελέγξει τις απαιτούµενες αποστάσεις ασφαλείας. 

Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

234.557,16 €  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» µε όλες τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του. 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

ΠΟΛΗΣ 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  

Πληρ.: Χαρίτου Ελιάνα 

Τηλ.: 2132010726 

Fax: 210 7292621 

texniki@kessariani.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ:   234.557,16 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΗΜ/ΣΗ:    ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ» 
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4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», και την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. 

Οικονοµίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος  Β’) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

6. της Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος 

Β') µε την οποία ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

9. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

10.  της υπ’ αριθµ. 222/2018 απόφασης του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου για αποδοχή χρηµατοδότηση 

204.000,00€ µέσω της Απόφασης Ένταξης (Α∆Α: 6∆1Λ465ΧΘ7-Ξ67) του ΥΠΕΣ για την Πράξη του 

∆ήµου Καισαριανής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 

7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και 

δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο πρόσκλησης «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού 

11. Την 109/29-05-2018 Απόφαση ∆Σ (Α∆Α: 75Ι2ΩΕΨ-ΞΡΒ) βάση της  οποίας το υπερβάλλον ποσό 

πέραν της χρηµατοδότησης των 204.000€ , θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής 

ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 

12. των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού και των τευχών της µελέτης 

 

Άρθρο 3ο-  Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα στοιχεία τα οποία θα προσαρτηθούν στη Σύµβαση είναι : 

- Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας µε τα παραρτήµατά της. 

- Η Οικονοµική προσφορά  του αναδόχου 

- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική έκθεση και Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Τα πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. 

- Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας. 
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Άρθρο 4ο : Προσφορές – Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισµό της 

προµήθειας. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται για επιµέρους είδη δεν 

γίνονται δεκτές.  

Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι 

στα στοιχεία της µελέτης.  Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 

της µελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαµβάνονται. Όσον αφορά τον εξοπλισµό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) 

πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει  

να υποβληθούν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στην 

παράγραφο Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Τεύχους Τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εκδοθεί από επίσηµα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

υπεύθυνες δηλώσεις κλπ. (1-11)  

 Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την οικονοµική προσφορά όπως αποτυπώνεται ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  Οι προσφερόµενες τιµές ανά µονάδα θα περιέχει όλες τις νόµιµες 
κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.  

 

Άρθρο 5ο  Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό  κάτω 

των ορίων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά µόνο βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας προµήθειας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν. 4412/16 µε όλες τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 

ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι 

οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 
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αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο . 

 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι 

οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

α. κατά τη διάρκεια των ετών 2019/2018/2017/2016 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συµβάσεις 

προµηθειών  του συγκεκριµένου τύπου, ύψους 50.000,00 €. 

β. να διαθέτουν µηχανικό ΠΕ ή ΤΕ. 

Γ. να διαθέτουν τα πιστοποιητικά (περιγράφονται στην παράγραφο Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Τεύχους 

Τεχνικών προδιαγραφών) που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

 

Άρθρο 6ο   Σύµβαση- διάρκεια-παρατάσεις 

 

 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε 

µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης Η 

υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (αρ. 105 ν 4412/16).  . 

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, και η διάρκεια ισχύος της είναι εννέα (9) µήνες.  Τα προς προµήθεια είδη θα 

παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σηµεία που θα υποδεικνύονται από  την 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (βάσει της µελέτης) και σε πλήρη λειτουργία το ανώτερο εντός 

του παραπάνω χρονικού διαστήµατος.  

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

προµήθειας.  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

• Προσκοµίστηκαν οι απαιτούµενες βεβαιώσεις ελέγχου και πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται στη µελέτη, 

τεχνικό prospectus µε σχέδια, οδηγίες χρήσης και συντήρησης κτλ  

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

• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην  περίπτωση 

που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 

παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
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Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος.  

 

Άρθρο 7ο:  Εγγύηση συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας της 

σύµβασης 

 

7.1 για την συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).  Η εγγυητική επιστολή αυτή αναγράφει ορθώς όλα 

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του ν 4412/16 και επιστρέφεται όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

7.2 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης προµήθειας πρέπει να έχει ισχύ τρείς µήνες µετά τον 

συµβατικό χρόνο για την περαίωση της προµήθειας (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, του 

ν.4412/16). Τυχόν χρονικές παρατάσεις ισχύος της σύµβασης θα πρέπει να καλύπτονται µε την αντίστοιχη 

παράταση της εγγύησης. 

7.3 Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των 

αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την παράδοση του 

υλικού πλήρους και έτοιµου προς χρήση, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, µε διάρκεια 

ισχύος 2 ετών, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € και θα του επιστραφεί µετά την 

παρέλευση της περιόδου που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Κατά την περίοδο της εγγυηµένης 

λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, 

οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των 

συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον 

απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση 

του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 

σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί 
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να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 

72. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 72 και 215 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 7β : Εγγύηση κατασκευαστή – εγγύηση προϊόντων  

 

Ο προµηθευτής προσκοµίζει έγγραφη εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι τα προσφερόµενα είδη 

έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και 

µεγαλύτερης.  

 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που έγινε η οριστική παραλαβή. Ο κάθε 

προµηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προµηθεύει κατά το 

χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 

ελαττώµατος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς, θα πρέπει να παρέχονται από την 

κατασκευάστρια εταιρεία ανταλλακτικά για µια δεκαετία. 

 

Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου- επίλυση διαφορών- 

πληµµελής κατασκευή 

 

8.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν 4412/16, 

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 

µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του ν 4412/16,  

8.2 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν 4412/16 για 

εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας. 

8.3 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος.  

 

Άρθρο 9ο : Ποιότητα- Παράδοση Υλικών- δοκιµαστικοί έλεγχοι  

 

9.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είναι αρµόδια για την υπόδειξη των θέσεων εγκατάστασης των υλικών και την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
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9.2 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στον χώρο υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από την επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής της 

σύµβασης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της 

σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε 

9.3 Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, µεταφορά, 

φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ. 

Επίσης βαρύνεται για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του  

κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  

9.4 Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρµολόγησης του υπό προµήθεια εξοπλισµού, ο 

ανάδοχος θα παραδώσει εκ νέου στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  τον απαιτούµενο φάκελο 

του προµηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει επικαιροποιηµένα όλα τα στοιχεία, έγγραφα, 

σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, και θα είναι σύµφωνα µε τις τελευταίες/ αναθεωρηµένες προδιαγραφές, 

προκειµένου η Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου 

και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 

44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της 

Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). 

Σε περίπτωση που ο αρµόδιος διαπιστευµένος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούµενο πιστοποιητικό γιατί 

ο υπό προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµός δεν πληροί τις- απαιτούµενες προδιαγραφές, τότε ο 

ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, 

χωρίς περεταίρω αποζηµίωση, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης 

και να εκδοθεί το απαιτούµενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.  

Επιπλέον θα διενεργηθούν Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευµένο φορέα 

ελέγχου και πιστοποίησης µετά το πέρας της εγκατάστασης τους, προκειµένου να επαληθευτούν τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των προµηθευόµενων επιφανειών πτώσης από τεχνητά και φυσικά υλικά και να 

εξασφαλιστεί η συµφωνία τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

µελέτης, όπως ισχύουν την περίοδο εκείνη, θα πραγµατοποιηθούν πρόσθετοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι 

(π.χ µετρήσεων Πολυκυκλικών Αρωµατικών Υδρογονανθράκων στο σύνολο του πλακιδίου και όχι µόνο 

στην τελική επιφάνεια του), ενώ για τις επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο) ειδικότερα 

θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η εφαρµογή τους στα κατάλληλα 

βάθη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο 

σύµφωνα µε το Άρθρο 214 του Ν 4412/2016.  

9.5 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα 

χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την εκάστοτε τµηµατική παράδοση, µετά την έκδοση της βεβαίωσης 

ελέγχου από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης (για τα όργανα παιδικών χαρών και των 

δαπέδων ασφαλείας) όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 

44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της 

Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931), από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή ελαττώµατα των ειδών, η επιτροπή 

παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους και ο 

ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το 

µέρος αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 του ν 4412/16. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου 
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των ειδών, όπου και όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του αναδόχου. Το 

κόστος των εν λόγω ελέγχων και πιστοποιήσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

9.6 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 209 του ν 4412/16, επειδή η σύµβαση προβλέπει, εκτός από 

µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον 

φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του 

υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για 

έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 

Στην περίπτωση της συγκεκριµένης προµήθειας ενδέχεται να µην αποστέλλεται δείγµα, αλλά ο 

εξωτερικός έλεγχος να προσέρχεται επί τόπου για να διενεργήσει το σχετικό  έλεγχο και να κάνει τη 

σχετική αξιολόγηση προκειµένου για την έγκριση ή µη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξει εις των άρθρων 206-209. 

 

Άρθρο 10ο : Ευθύνες και υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται 

κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του ∆ήµου, βαρύνεται αποκλειστικά 

ο ανάδοχος. 

Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για την 

εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος, καθώς και το απαιτούµενο εργατοτεχνικό 

προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, αποξήλωση, αποµάκρυνση και απόρριψη τυχόν 

ακατάλληλου εξοπλισµού και την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει η  ευθύνη τήρησης των µέτρων ασφαλείας των χώρων στους οποίους 

θα γίνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των ειδών,  µε κλείσιµο του χώρου µε προστατευτικό πλέγµα, 

φύλαξη κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέτρο ασφαλείας. 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς τις 

γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προµήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς 

προµήθεια ειδών, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, τη  διαχείριση, αποξήλωση, 

αποµάκρυνση και απόρριψη, αλλά και την εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόµων, τις καιρικές 

συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήµατα προκύψουν τα 

οποία µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προµήθειας και ότι η προµήθεια θα 

εκτελεστεί σύµφωνα µε την σύµβαση, µε την οποία υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία (περί ασφάλισης προσωπικού, φορολογικής 

ενηµερότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κτλ) και οι προδιαγραφές της µελέτης. 

 

 

 

 

Άρθρο 11ο- Πληρωµή Αναδόχου 

 

1. Η πληρωµή του/των προµηθευτή/ών θα γίνει, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 200 του Ν4412/2016,  µε την 

εξόφληση του 100% της αξίας του κάθε τιµολογίου, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, αφού 

υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.  
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Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο- (Κρατήσεις) 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης και στην διακήρυξη. 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
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