
 

 

Σελίδα 1 

    
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/37/2022 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  2022 

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Προμήθεια υλικού 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  967.399,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.199.574,16 € με ΦΠΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Εικοσιτέσσερις (24) μήνες 

ΑΡ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2 

 

 ΚΑΕ 

Αριθμός 2022 (€) 2023 (€) 2024 (€) 2025 (€) Τίτλος 

15-7135.014 0 252.382,62 473.595,77 473.595,77  

 

CPV 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ (€) Τίτλος 

TMHMA 1 

37535200-9 
652.285,00 

 
«Εξοπλισμός παιδικής χαράς»  

34928400-2  
 

196.850,00 

 
«Αστικός εξοπλισμός», 

TMHMA 2 

37451000-4  
101.690,00 

 
«Εξοπλισμός υπαιθρίων αθλημάτων» 

39534000-4 
7.334,00 

 
«Βιομηχανικός Τάπητας-δάπεδο» 

34928520-9 
9.240,00 

 
«Στύλοι ΦΩΤΙΣΜΟΥ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
T.K. 

Βασ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη, Τμήμα Προμήθειων 

Τηλέφωνο 210 6622379 εσωτ. 110 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  tykoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος Υποέργου 1 ή σύντομη 
περιγραφή της δημόσιας 
σύμβασης 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  2022 

Είδος δημόσιας σύμβασης Προμήθεια Υλικών  

Κωδικός CPV: 

37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 34928400-2 
«Αστικός εξοπλισμός», 37451000-4 «Εξοπλισμός 
υπαιθρίων αθλημάτων», 39534000-4 «Βιομηχανικός 
Τάπητας-δάπεδο», 34928520-9 «Στύλοι φωτισμού» 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) 
: 

2 

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ 
την θεώρηση 

 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 
112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 
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«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι-χεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του 
Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με όλες 
τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κατηγοριοποιούνται κατά CPV ως ακολούθως: 

Περιγραφή Κωδικός CPV2008 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΩΝ 

Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  2022 

37535200-9 «Εξοπλισμός 
παιδικής χαράς», 34928400-2 
«Αστικός εξοπλισμός», 
37451000-4 «Εξοπλισμός 
υπαιθρίων αθλημάτων», 

39534000-4 «Βιομηχανικός 
Τάπητας-δάπεδο», 
 34928520-9 «Στύλοι 
φωτισμού» 

 
     967.399,00 € 

 

 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης 
τιμής, με συντελεστή βαρύτητας για την τεχνική και για την οικονομική προσφορά, όπως προβλέπεται από 
το συνδυασμό των άρθρων 86 §13 τελ. εδάφιο, 90 §4 του ν. 4412/2016 καθώς και από το τυποποιημένο 
έντυπου 2 του Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), §II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
 

I.1.1. Αντικείμενο της σύμβασης 
 

I.1.1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξ αρχής εξοπλισμού σε χώρο 
του Δήμου στην περιοχή Κριεζή Αγίας Μαρίνας Κορωπίου εκτάσεως 2887,61 τμ  (περίμετρος 210 μ) 
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καθώς και δίπλα στα σχολεία της περιοχής Κίτσι Κορωπίου εκτάσεως 555 τμ. (περίμετρος 130μ) 
 

 
 
 Επίσης προβλέπεται προμήθεια νέων οργάνων και εξοπλισμού με σκοπό την αντικατάσταση παλαιότερα 
(έτη 2016-2018) πιστοποιημένων παιδικών χαρών και συγκεκριμένα των εξής:  
 
ΠΧ Πλατείας Ελευθερίας 480 τ.μ. , (περίμετρος 88 μ) 
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 ΠΧ Αγίου Βασιλείου 80 τ.μ., (περίμετρος 38μ) 
 

 
 
  
 
ΠΧ Καρελά παίδων 520 τ.μ.και ΠΧ Καρελά νηπίων 520 τ.μ. (περίμετρος 99+99 μ) 
 

 
 
 
αλλά και κάποιων απροβλέπτων στις πιστοποιημένες ΠΧ (Δεξαμενή, Παπασιδέρειο, Παπαγιάννη). 
 
Συγκεκριμένα στο Παπασιδέρειο Στάδιο θέλουμε να δημιουργηθεί εκτός από την Παιδική Χαρά ένας 
χώρος για τα μεγαλύτερα παιδιά όπου θα μπορούν να κάνουν τροχοσανίδα (skate park). Eτσι θα 
αποφευχθεί και το φαινόμενο της φθοράς και του βανδαλισμού των χώρων για τα μικρότερα παιδιά που 
παρατηρείται συχνά στο Δήμο μας.  
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Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία στην περιοχή Κριεζή ενός χώρου αναφοράς κοντά στο κέντρο το 
οποίο θα λειτουργεί όχι σαν μια απλή παιδική χαρά αλλά σαν ένας πόλος έλξης με πρωτότυπες 
δραστηριότητες πόλο έλξης για όλες τις περιοχές του Δήμου. Στη δε περιοχή Κίτσι να εξυπηρετηθούν 
παιδιά που φοιτούν στα γειτονικά σχολεία. Ο νέος εξοπλισμός οργάνων, δαπέδων ασφαλείας από πτώση 
και γενικών χρήσεων αναψυχής θα δημιουργήσει χώρους δραστηριοτήτων τελευταίων προδιαγραφών 
που θα χαρακτηρίζονται από τη βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητά τους, επιτρέποντας στα παιδιά να 
απολαμβάνουν το παιχνίδι με ασφάλεια σε σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους αναψυχής. Πιο 
συγκεκριμένα, η μελέτη στοχεύει στην προαγωγή της εξελικτικής διαδικασίας του παιδιού στην κοινωνική, 
νοητική, κινητική, δημιουργική και συναισθηματική διάσταση, κάτι το οποίο σημαίνει την απόκτηση μιας 
συμπεριφοράς βασιζόμενης στην ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης, του αυθορμητισμού και της 
κινητικότητας. Ειδικότερα, καθώς το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα και δικαίωμα όλων των 
παιδιών και σχετίζεται άμεσα με τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη 
διασκέδαση, κάθε χώρος παιχνιδιού οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη των κινητικών, πνευματικών και 
ψυχαγωγικών αναγκών των χρηστών/παιδιών στους οποίους απευθύνεται, μέσα από μια ποικιλία και 
αρμονική εναλλαγή λειτουργιών σε μια ισορροπημένη σχέση και αλληλουχία μεταξύ τους. Με τον τρόπο 
αυτό, οι παιδικές χαρές πρόκειται να γίνουν τόποι αγαπητοί στα παιδιά, ενώ υπό αυτές τις προϋποθέσεις 
μέσα από το παιχνίδι θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται 
για άσκηση. Οι χώροι θα περιλαμβάνουν παιχνίδια για τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες είναι 
σχεδιασμένοι. Πιο αναλυτικά, για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την προώθηση του ομαδικού παιχνιδιού, του παιχνιδιού ρόλων και την καλλιέργεια της 
φαντασίας τους, ενώ για τα παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, θα ενισχυθούν οι κινητικές τους 
δεξιότητες, η ισορροπία και ο συντονισμός των κινήσεών τους. Για όλες τις ηλικιακές ομάδες, στόχος είναι 
να αναπτυχθούν παιχνίδια με κανόνες, αλλά και η κοινωνικοποίηση μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των 
παιδιών. 
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Το τελικό αποτέλεσμα θα συμβάλλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων 
κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και στην προσέλκυση επισκεπτών που θα ενισχύσουν την τοπική 
οικονομία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την τοποθέτηση 
περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.  Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από προσφορές προϊόντων αντίστοιχων προδιαγραφών, ποιότητας με την 
ζητούμενη. 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η δημιουργία δυο εκ νέου παιδικών χαρών στην περιφέρεια της 
πόλης, αποκατάσταση τεσσάρων απιστοποίητων και συμπλήρωση τριών πιστοποιημένων στο κέντρο 
της πόλης του Κορωπίου. Η προμήθεια περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό οργάνων, δάπεδα ασφαλείας από 
πτώση, και λοιπά υλικά διαμόρφωσης τοπίου και λειτουργικότητας των χρήσεων. Οι προδιαγραφές και 
τα χαρακτηριστικά των νέων παιδικών χαρών θα τις καθιστούν ως υποδειγματικές για την ασφάλεια 
και την ποιότητα των μερών τους, καθώς θα ακολουθούν τις γενικές διατάξεις που άπτονται του 
σχεδιασμού και της οργάνωσης μιας σύγχρονης παιδικής χαράς (Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-
2009 - ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας προδιαγραφές EN 1176 και EN 1177), με την κατάλληλη διαμόρφωση και 
εξοπλισμό με παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και 
αναψυχή. Οι εν λόγω παιδικές χαρές προορίζονται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την 
επίβλεψη προσωπικού (άρθρο 1 της ΥΑ 28492/2009 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 27934/14). 
 
 
Απώτερος στόχος της παρούσας προμήθειας είναι οι παιδικές χαρές να συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και εξοπλισμών. 
Προκειμένου να μπορεί να παραληφθεί το σήμα καταλληλότητας μετά την παράδοση της προμήθειας, τα 
επιμέρους είδη της προκηρυσσόμενης σύμβασης αντιμετωπίζονται ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Ειδικότερα, 
σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς και τις επιφάνειες πτώσης που υπόκεινται σε αυστηρές 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, υποχρεωτικά πραγματοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης τους 
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο τους εξοπλισμούς 
παιδικής χαράς, όσο και τις επιφάνειες πτώσης τους, ως αδιαίρετο σύνολο. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και 
εγκατάσταση του συνόλου των προς προμήθεια ειδών πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένη χρονική 
αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί η 
παράλληλη εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της προμήθειας, και κυρίως, προκειμένου να μην 
δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου σύμβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό συντονισμό και 
παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης.  
Οι επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτά ελαστικά δάπεδα) θα πληρούν τις προδιαγραφές των 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 ή ισοδύναμων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την 
Εγκύκλιο 44 (Α.Π.30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 
(Υ.Α. 28492/2009). Για τις επιφάνειες πτώσης από τεχνητά υλικά, θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση των 
παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1. Ως υπόβαση για τα χυτά ελαστικά δάπεδα 
όπου χρειάζεται κρίνεται απαραίτητο θα κατασκευαστεί  κατάλληλη υπόβαση σκυροδέματος πάνω από 
υδατοπερατή επιφάνεια από διαβαθμισμένα αδρανή. 
Τέλος, συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία εξοπλισμού και υλικών δαπέδων που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία για την παραλαβή του σήματος καταλληλότητας όπως ζώνες όδευσης, επαρκής 
αριθμός καθισμάτων για τους συνοδούς, τόσο για την ορθή επίβλεψη των παιδιών, αλλά και την 
ανάπαυση των επισκεπτών, καλάθια απορριμμάτων, πόρτες και πινακίδες εισόδου.  
Ειδικότερα, τα υλικά των δαπέδων και οι λοιποί αστικοί εξοπλισμοί θα συμπληρώνουν αισθητικά και 
ποιοτικά τις περιοχές παιχνιδιού δημιουργώντας μια παιδική χαρά με ταυτότητα. Η πρόσβαση και κίνηση 
εντός των χώρων επέμβασης θα είναι επιτρεπτή από όλους τους χρήστες και στα εμποδιζόμενα άτομα, 
γεγονός που θα επιτυγχάνεται με την χρήση κατάλληλων υλικών δαπέδων. 
Ο σχεδιασμός των χώρων πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις παραμέτρους που περιγράφονται αναλυτικά 
στα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία, τονίζοντας τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Επισκεψιμότητα, προσβασιμότητα και σήμανση του κάθε χώρου, με περίφραξη και είσοδο 
ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση σε 



 

 

Σελίδα 65 

άτομα που δεν έχουν λόγο παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και περιορισμό τυχόν κινδύνων, 
χωρίς ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.  

• Ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς και η θέση των 
καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.  

• Ποικιλία παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση, 
σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.  

• Τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
τραυματισμού.  

• Τοποθέτηση μικρών κάδων για ανακυκλώσιμα απορρίμματα σε διάφορα σημεία του χώρου.  

• Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου, η οποία θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας 
λειτουργίας της παιδικής χαράς καθώς και κάθε άλλη πληροφορία καθορίζεται από τη νομοθεσία. 

• Τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό. 
  
Σε κάθε παιδική χαρά: 
 
α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 
β) Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται 
στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017  και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο 
πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση αναφέρεται στα επιμέρους άρθρα εκάστου είδους, επί ποινή αποκλεισμού. 
γ) Σχετικά με τις επιφάνειες πτώσης:  
- Το βότσαλο θα πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 
➢  δεν θα πρέπει να περιέχει σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 

4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).  
➢ διατομή βοτσάλου  2mm έως 8,00mm (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ 

EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). 
➢ το μέγεθος κόκκου να μπορεί να ταυτοποιηθεί με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1(σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ 
ΕΝ1176).  

- Όπου ως επιφάνειες προστασίας από πτώση προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν χυτά δάπεδα ασφαλείας, 
θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ1177+AC:2019 και την ΚΥΑ 
91808/2020  και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει 
να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 
για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης για 
περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και 
EU1272/2013/ΕΕ (EU)) για δείγμα χυτού δαπέδου οιουδήποτε πάχους. Τα εν λόγω πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις ελέγχου, εκθέσεις αποτελεσμάτων πρέπει να  προέρχονται από έγκριτα και διαπιστευμένα 
εργαστήρια και φορείς πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό και θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού. 
Η έκθεση αποτελεσμάτων/αναφορά ελέγχου κατά ΕΝ71-3:2019+Α1:2021 και η έκθεση αποτελεσμάτων 
χημικής ανάλυσης για περιεκτικότητα σε αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH) κατά 
REACH EU1907/2006/ΕΚ (EC) και EU1272/2013/ΕΕ (EU) θα αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM) του υλικού 
διάστρωσης που έρχεται σε επαφή με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4 της Υ.Α. 91808 (ΦΕΚ 
4092/Β/23-09-2020) οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται για τον έλεγχο και την 
τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων πραγματοποιούνται μόνον από 
διαπιστευμένα στο αντίστοιχο πεδίο εργαστήρια, επί ποινή αποκλεισμού. 
στ) Τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς με όλα τα 
αναφερόμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της 
μελέτης. 
ζ) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και να φέρουν σχετικό Αριθμό Μητρώου και πιστοποιητικό εγγραφής, εν ισχύ κατά 
την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. 
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 
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ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση 
των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-
2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε). 
 
 
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ  
Όσο αφορά το θέμα της καταλληλότητας των δύο νέων (2) παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα μελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας.  
Συγκεκριμένα:  
•δε βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για παράδειγμα κατολισθήσεις, 
κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.),  
•δε γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες 
που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά,  
•δε γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων,  
•δεν είναι οπτικά απομονωμένοι χώροι,  
•δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών 
(όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.)  
•υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.). 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς με μόνιμο τρόπο σε θέση ορατή από 
το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή 
του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του. 
 
 
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Μετά την παρέμβαση, οι προαναφερόμενοι χώροι θα διαμορφωθούν σε παιδικές χαρές τελευταίων 
προδιαγραφών, βέλτιστης λειτουργικότητας και ποιότητας και θα είναι ελκυστικοί και φιλικοί προς τους 
χρήστες. Θα λειτουργήσουν ως σημεία αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και 
επισκεπτών. 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) 
ότι για κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται, θα παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 
 
 
Όσον αφορά το skate park στο αθλητικό κέντρο του Παπασιδέρειου Σταδίου : 
 
Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και 
τη λειτουργία (υπαίθριου) πάρκου skate (εγκατάσταση με ένα ή περισσότερα στοιχεία skate και ειδικές 
για το άθλημα περιοχές για χρήστες skateboard ή παρόμοιου εξοπλισμού αθλημάτων, καθώς και 
ποδηλάτων BMX) και πρέπει: 

• να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements 
and test methods» ή άλλου ισοδύναμου. 

• να ικανοποιείται το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΠΠ 721/28.2.2017 έγγραφο του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας 
Προϊόντων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με Θέμα: «Απαιτήσεις ασφάλειας για προϊόντα / 
εξοπλισμό που εμπίπτουν στην νομοθεσία για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων - τεχνικές 
προδιαγραφές διαγωνισμών προμήθειας Δήμων». 

• να ικανοποιείται η αστική ευθύνη του προϊόντος ως προς την ασφάλιση της ευθύνης του παραγωγού 
(κατασκευαστή), δεδομένου ότι πρόκειται για εγκατάσταση ελεύθερη σε πρόσβαση, χωρίς επιτήρηση. 
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Συγκεκριμένα, απαιτείται Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφάλισης (εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
Γενικής Αστικής Ευθύνης) από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
γενικής αστικής ευθύνης για την κάλυψη σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών ανά συμβάν 
τουλάχιστον μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 € και αθροιστικά ανά έτος μέχρι τουλάχιστον το ποσό του 
1.000.000,00€, συμπεριλαμβανομένης ευθύνης προϊόντος. 

• να φέρει αναφορά ελέγχου προέγκρισης σχεδίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου EN 14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements and test methods» ή άλλου ισοδύναμου, 
από Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό κατά τη φάση του 
σχεδιασμού με έλεγχο όλων των απαιτήσεων - σχεδίων, ως προκαταρκτική πληροφόρηση. Μετά το 
πέρας της εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση της εγκατάστασης των επιμέρους στοιχείων - συνδυασμών του 
πάρκου skate στον χώρο τοποθέτησής τους, καθώς και των περιοχών - ζωνών (χώρων) ασφαλείας τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ανωτέρω πρότυπου. Μετά την επιθεώρηση θα εκδοθεί σχετική 
βεβαίωση, τα έξοδα της οποίας θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο και θα παραδοθεί στο 
Δήμο, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία όλα μαζί θα απαρτίζουν το φάκελο της εγκατάστασης. Ο 
φάκελος θα ενημερώνεται μελλοντικά από τον φορέα με τα έγγραφα τεχνικών ελέγχων, 
επιθεωρήσεων, συντηρήσεων κλπ. 

 
 
 
 
 
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και αθλητικού εξοπλισμού καθορίζονται ως εξής: 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

   ΤΜΗΜΑ 1     

1 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΤΕΜ. 1,00 

2 ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 30Μ ΤΕΜ. 2,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ  ΤΕΜ. 1,00 

4 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΟΝΟ YΨΟΣ ΠΥΛΩΝΑ 6 Μ ΤΕΜ. 1,00 

5 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 

6 
ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ (2Θ ΝΗΠΙΩΝ&1ΦΩΛΙΑ)ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 
ΚΟΡΜΟΥΣ 

ΤΕΜ. 1,00 

7 ΚΟΥΝΙΑ 4/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΤΕΜ. 1,00 

8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ. 1,00 

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 

10 ΜΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜ. 1,00 

11 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 

12 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 2" ΤΕΜ. 3,00 

13 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 3,00 

14 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 4,00 

15 ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΤΕΜ. 3,00 

16 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 3,00 

17 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΕΜ. 2,00 

18 4 ΘΕΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ. 2,00 

19 ΠΑΓΚΑΚΙ  ΤΕΜ. 13,00 

20 ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ. 3,00 

21 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΜ. 12,00 

22 ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 6,00 

  23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΕΜ. 6,00 
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24 
ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 670,00 

25 
ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 395,00 

26 

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-
8ΜΜ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-40CM/ Μ3 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 485,00 

27 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ Π.Χ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 740,00 

28 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΡ.Μ 550,00 

29 ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜ. 4,00 

30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΜ. 14,00 

31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΕΜ. 12,00 

32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΤΕΜ. 12,00 

33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ ΤΕΜ. 200,00 

34 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  > 1000 ΤΜ ΤΕΜ. 1,00 

35 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  < 1000 ΤΜ ΤΕΜ. 5,00 

          

  ΤΜΗΜΑ 2     

1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SKATEPARK 28,90M * 13,35 M ΤΜΧ 1,00 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ Μ2 386,00 

3 

ΚΩΝΙΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑ 
(9) Μ ΜΕ ΜΟΝΟ  
ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΙΣΧΥΟΣ 200 W 

ΤΜΧ 4,00 

4 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΜΧ 1,00 

5 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ SKATE ΑΠΟ  
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΜΧ 1,00 
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I.1.1.2. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  

(α) Ισχύουσες διατάξεις 

Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη: 

• Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές»  

• Οι προδιαγραφές του νέου Ελληνικού προτύπου ΕΛ.Ο.Τ ΕΝ 1176-1(από τη σειρά προτύπων EN 1176-
1 έως EN 1176-7) «Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις ασφαλείας και 
μέθοδοι δοκιμής» και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 «Καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την 
συντήρηση και την λειτουργία» και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά), όπως ορίζεται στην μεαρ. 28492/11-5-2009 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) περί καθορισμού των προϋποθέσεων και τωντεχνικών προδιαγραφών για την 
κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 

14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements and test methods» 

 Επίσης λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα: 

• Οδηγία 2006/95/ΕΚ 

• Σύστημα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας. 
Το συγκεκριμένο πρότυπο που αφορά στην παραγωγή, είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως 
πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Είναι ένα διεθνές πρότυπο στο 
οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα 
πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους 
να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της 
νομοθεσίας. (και του κατασκευαστή-προμηθευτή και του εγκαταστάτη) 

• Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. (και του κατασκευαστή-προμηθευτή 
και του εγκαταστάτη) 
 

(β) Γενικές απαιτήσεις 

ΤΜΗΜΑ 1 
 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας  που θέτουν σε 
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με 
το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176. 
 Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ1176 περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με 
την ασφάλεια των εξοπλισμών και θα πρέπει να προσκομιστεί  με την κατάθεση της προσφοράς, ήτοι 
εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού. 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας/προμηθεύτρια εταιρεία των παιχνιδιών, των ελαστικών πλακιδίων 
ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού πρέπει να φέρει πιστοποιητικό κατά ISO 9001&ISO 14001.  
Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προσφερόμενο προϊόν, 
απαιτείται δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, ότι έχει 
αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Στη δήλωση αυτή θα περιλαμβάνονται 
τα στοιχεία διαγωνισμού και η επωνυμία του Δήμου, καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου γίνεται η αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας, επί ποινή αποκλεισμού.  Σε περίπτωση που 
η δήλωση προέρχεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, αυτή θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά και από την σχετική εξουσιοδότηση του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό 
(ήτοι και η εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία διαγωνισμού και τη επωνυμία του Δήμου), 
επί ποινή αποκλεισμού.  
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Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) με την προσφορά 
του λεπτομερή περιγραφή  και Τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή (prospectus) με κατόψεις με χώρο 
ασφαλείας (μόνο για τα παιχνίδια) και απεικόνιση, που θα επαληθεύουν τα αναγραφόμενα στην τεχνική 

περιγραφή της προσφοράς, χωρίς να δημιουργείται καμία απολύτως ασάφεια. Σε κάθε ένα από τα 
παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο 
κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο έτσι ώστε να 
μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερόμενου είδους. Η Αναθέτουσα 
Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών και αποδεικτικών για την 
εξακρίβωση των ανωτέρω, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (όχι μικρότερο των 5 ημερών), τηρώντας 
τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και οι συμμετέχοντες  οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτά εμπρόθεσμα. Επισημαίνετε ότι  τα ανωτέρω επιπλέον 
διευκρινιστικά που τυχόν ζητηθούν θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς ότι ήταν σε ισχύ πριν την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε 
καμία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμπλήρωση, υποβολή και αντικατάσταση δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών που επί ποινή αποκλεισμού θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί κατά την υποβολή της 
προσφοράς.  
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής,  
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος,  
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. 
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 
εργοστασίου μας». 

 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα εις απλούν 
(για λόγους περιορισμού του όγκου των ζητούμενων υλικών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου, έως και τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα δείγματα θα είναι 
τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου 
και θα πληρούν τις κάτωθι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 
 
 
1. Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95 x 95mm  
2. Πλακίδιο ασφαλείας διαστάσεων 500x500mm, ενδεικτικού πάχους 40mm (ή το αντίστοιχο 
προσφερόμενο πάχος του συμμετέχοντος, σύμφωνα με τα περιθώρια επιτρεπτών αποκλίσεων), 
κατασκευασμένο από δύο στρώσεις: κάτω στρώση από ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερούς 
υλικού (πολυουρεθάνη και πουδρέτα), σταθεροποιημένο με κόλλα πολυουρεθάνης μη τοξική και άνω 
στρώση από ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια παρθένου φύλλου epdm (φιλμ), χρώματος κόκκινο ή 
πράσινο, σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 4 της μελέτης. 
3. Τμήμα κολώνας εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς εξαγώνου περίπου 58mm) και μήκους κατ’ 
ελάχιστο 1,00m, από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη HDPE πάχους  
5mm. Το υλικό επικάλυψης είναι ενιαίας διατομής χωρίς ενώσεις και κολλήσεις. Επίσης η διαδικασία 
παραγωγής αυτού διασφαλίζει την ομοιόμορφη συναρμογή του με τον εσωτερικό σωλήνα.  
4.    Τμήμα έγχρωμου πάνελ HPL πάχους 12mm και 18mm 
5. Τμήμα συρματόσχοινου Φ16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου 
6. Δείγμα ολόκληρου κάδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 21 συμπεριλαμβανομένου 
όλων των υλικών που αναφέρονται. 
7. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 
Το ειδικό τεμάχιο συνδεσμολογίας χρησιμοποιείται για την σύνδεση των δοκαριών με τους ορθοστάτες. Ο 
σύνδεσμος, γενικών διαστάσεων 180x45x45mm, είναι κατασκευασμένος από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής 
με ειδικά πρόσμικτα επιτυγχάνοντας την μέγιστη αντοχή στον χρόνο και στις υπεριώδες ακτίνες του ήλιου. 
Σχεδιαστικά στο εμπρόσθιο μέρος του φέρει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια με προεξοχή η οποία 
εφαρμόζει στην ανάλογη διαμορφωμένη πλευρά του δοκαριού. Στο πίσω μέρος του υπάρχουν νευρώσεις 
από το ίδιο το υλικό επιτυγχάνοντας μέγιστη αντοχή στις πλευρικές και κατακόρυφες καταπονήσεις. 
Επίσης καθ’ όλο το μήκος του, στο πίσω μέρος φέρει προεξοχή η οποία και εφαρμόζει στο κανάλι του 



 

 

Σελίδα 71 

ορθοστάτη προσδίδοντας μέγιστη σφράγιση, αποτρέποντας στα νερά να εισέλθουν στο σόκορο μέρος του 
δοκαριού 
8. Δείγμα ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίου τύπου ‘φωλιά’, αποτελούμενο 
από δύο τμήματα διαμέτρου περίπου 20cm, ένα κυκλικού και ένα σχεδόν ημικυκλικού σχήματος. Τα δύο 
τμήματα θα έχουν εσωτερικά ‘υποδοχή’ για την τοποθέτηση τμήματος της σπείρας του ελατηρίου και 
έπειτα θα κουμπώνουν σε τρία σημεία σύνδεσης.  
Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. 
Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους 
συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.  
Αντίγραφο δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο καθώς και αριθμός 
πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. 
Μετά την κατακύρωση ο συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί με δικά του έξοδα να λάβει πίσω τα 
δείγματα. 
Αποδεικτικό επίσκεψης του χώρου 4 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Το αποδεικτικό επίσκεψης θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο δικαιολογητικών της 
προσφοράς. 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς κάποια άλλη αμοιβή, να προσκομίσει:   

2. Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που εγκαθίσταται, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές 
πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης, οδηγίες 
λειτουργίας αν απαιτούνται, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, και ότι άλλο στοιχείο 
απαραίτητο για την συμπλήρωση του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς).  

3. Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 

4. Πιστοποιητικό εγκατάστασης για έκαστη παιδική χαρά, από φορέα πιστοποίησης του άρθρου 11 
πριν την παραλαβή εκάστοτε παιδικής χαράς 

 
 
ΤΜΗΜΑ 2 
 
Όσον αφορά το ελεύθερα προσβάσιμο (χωρίς επιτήρηση) πάρκο skate του Ά.Τ. 1 Τμήματος 2 
(εγκατάσταση με ένα ή περισσότερα στοιχεία skate και ειδικές για το άθλημα περιοχές για χρήστες 
skateboard ή παρόμοιου εξοπλισμού αθλημάτων, καθώς και ποδηλάτων BMX), πέραν των ιδιαίτερων 
τεχνικών χαρακτηριστικών του, υποχρεωτικά θα πρέπει: 

Ο διαγωνιζόμενος να προσκομίσει με την προσφορά αντίγραφο αναφοράς ελέγχου προέγκρισης σχεδίου 
του πάρκου skate σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements and test methods» ή άλλου ισοδύναμου. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμος προς τα αναφερόμενα. Η 
ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση 
των αρμοδίων αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
(ΕΛ.Ο.Τ.) και κάθε άλλος φορέας διαπιστευμένος για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο 
Διαπίστευσης. 

Το ελεύθερα προσβάσιμο (χωρίς επιτήρηση) πάρκο skate (εγκατάσταση με ένα ή περισσότερα στοιχεία 
skate και ειδικές για το άθλημα περιοχές για χρήστες skateboard ή παρόμοιου εξοπλισμού αθλημάτων, 
καθώς και ποδηλάτων BMX) θα φέρει σε εμφανές σημείο ενημερωτική σήμανση στην οποία θα 
αναγράφονται: 
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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  

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμού του. 

Επισημαίνεται ότι, το ελεύθερα προσβάσιμο (χωρίς επιτήρηση) πάρκο skate θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 
Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα πρέπει να έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο 
δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα, για το προσφερόμενο είδος του Α.Τ.1. Τμήματος 2  θα πρέπει να υποβληθούν με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1. Αντίγραφο Αναφοράς Ελέγχου Προέγκρισης Σχεδίου για το προσφερόμενο είδος του Α.Τ.1. Τμήματος 
2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2019 «Skateparks - Safety 
requirements and test methods» ή άλλου ισοδύναμου, από Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό κατά τη φάση του σχεδιασμού με έλεγχο όλων των απαιτήσεων - 
σχεδίων, ως προκαταρκτική πληροφόρηση. 

2. Σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας για το προσφερόμενο είδος του Α.Τ.1. Τμήματος 2, ως εξής: 

• Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα 
αποτυπώνεται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου - συνδυασμού του 
πάρκου skate στο χώρο τοποθέτησής του, καθώς και οι περιοχές - ζώνες (χώροι) ασφαλείας του 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements and test 
methods» ή άλλου ισοδύναμου. 

• Κάτοψη της προτεινόμενης εγκατάστασης (με αναγραφόμενη κλίμακα) στην οποία θα 
αποτυπώνεται η τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου (προδιαγραφόμενου) στοιχείου - συνδυασμού του 
πάρκου skate στο χώρο τοποθέτησής του, καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις. 

• Προοπτικό (τρισδιάστατο) έγχρωμο χωροταξικό σχέδιο της προτεινόμενης εγκατάστασης, στο οποίο 
θα αποτυπώνεται η τοποθέτηση των στοιχείων - συνδυασμών στο χώρο. 

• Σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι όψεις και οι κατόψεις όλων των στοιχείων - συνδυασμών υπό 
κλίμακα με τη δυνατότητα ελέγχου τήρησης των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 
2019 «Skateparks - Safety requirements and test methods» ή άλλου ισοδύναμου, στο σχεδιασμό. 

• Σχέδιο Πινακίδας Πληροφόρησης/Κανόνες Χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο πρότυπο. 

Η εγκατάσταση των επιμέρους στοιχείων - συνδυασμών του (υπαίθριου) πάρκου skate θα γίνεται 
σύμφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού - κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
EN 14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements and test methods» ή άλλου ισοδύναμου. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών του Α.Τ.1. Τμήματος 2  (πάρκο skate), θα κατατεθούν εις απλούν 
(με γραπτή επισήμανση στο καθένα), αντιπροσωπευτικά δείγματα, αναλυτικά ως εξής: 

• Της επιφανείας κύλισης. 

• Του υποστρώματος (επί του σκελετού/κατασκευής υποστήριξης). 

• Των πλευρικών επιφανειών (σκελετού/κατασκευής υποστήριξης) και της επικάλυψης των πλευρικών 
επιφανειών. 

Επίσης, για το προσφερόμενο είδος του Α.Τ.1. Τμήματος 2  οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να 
δύνανται να προσκομίσουν εντός δέκα (10) ημερών, μόνο εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την 
επιτροπή αξιολόγησης, δείγμα ενδεικτικής τομής του στοιχείου (της ράμπας) με τα υλικά της (με σκοπό να 
φανεί η διαστρωμάτωση και τοποθέτηση των υλικών) ή μεμονωμένα δείγματα, των εξής σημείων: 

• Πλάκα εδάφους 

• Προστατευτικό ακμών 

• Προστατευτικό ενώσεων 

• Πλευρικές επιφάνειες (σκελετός/κατασκευή υποστήριξης) 
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• Προστατευτική επικάλυψη πλευρικών επιφανειών 

• Δοκούς/πήχεις στήριξης (σκελετός/κατασκευή υποστήριξης) 

• Υπόστρωμα επιφάνειας κύλισης (σκελετός/κατασκευή υποστήριξης) 

• Επιφάνεια κύλισης με τις απαραίτητες συνδέσεις τους 
 

(γ) Ειδικές απαιτήσεις 

Ακολουθούν οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προς προμήθεια προϊόντα. 

 

γ.1. ως προς τα υλικά 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία 
είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες 
καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
▪ Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 
▪ Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά  0,0015        Εφαπτομενικά
 0,003        Κατά μήκος
 0,00007 

▪ Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 
2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 
Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται 
είναι σημαντικά.  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
▪ Υγρασία (8-12%).  
▪ Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι 
κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά 
μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1  
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :    
▪  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  
▪  EN 391 
▪  EN 392 (shear test) and  
▪  DIN 68141 

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία και 
σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος (χρόνος που 
μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων  στοιχείων), η πίεση που 
εφαρμόζεται  στα συγκολλημένα στοιχεία (σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης. 
Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου οι παράγοντες 
συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή.  
 
ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι 
στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 
HPL (High Pressure Laminate) 
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Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. 
Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο 
εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την 
επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.  
HDPE (High Density Polyethylene) 
Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται 
παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες 
του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται 
μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή 
ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.  
DURAPOL 
Πολυμερές μορφοποιημένο με υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες. Είναι δοκιμασμένο σε κρούση. 
Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει. Έχει μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εξωτερική χρήση. Το Durapol συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια – τεστ 
ποιότητας υλικού. 
ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  
Αποτελούνται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm γαλβανισμένη εν θερμώ που φέρει 
επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm 
στο σιδηροσωλήνα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από 
HDPE δίνει τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής, διαστάσεων 115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 
58mm. 
Η επικάλυψη της κολώνας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ομοιόμορφη και ενιαία σε όλο το μήκος 
της, με τρόπο ώστε πυρήνας και επικάλυψη HDPE να δημιουργούν ένα ενιαίο σώμα, χωρίς εμφανείς 
ενώσεις (συγκολλήσεις, βίδες, κλπ). 
GFRP - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ (GFRP - GLASS FIBER REINFORCED 
POLYESTER) 
Οι ζώνες ολίσθησης των τσουληθρών κατασκευάζονται από σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρα ενισχυμένο με 
επιμήκεις ίνες υάλου. Πρόκειται για ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, και 
ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2), γεγονός που το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές 
συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 
ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, 
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με 
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου 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. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά 
που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και 
πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες 
του ήλιου. 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα 
χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  
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Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του 
‘’Equipment Safety Law EN 1176’’, να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση 
τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ SKATE 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2019 «Skateparks 
- Safety requirements and test methods» ή άλλου ισοδύναμου και θα φέρει αναφορά ελέγχου 
προέγκρισης σχεδίου, σύμφωνη με τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις απαιτήσεις του ανωτέρω 
προτύπου. 

O διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της 
προσφοράς, αντίγραφο αναφοράς ελέγχου προέγκρισης σχεδίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements and test methods» ή άλλου 
ισοδύναμου, από Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό κατά τη φάση του 
σχεδιασμού με έλεγχο όλων των απαιτήσεων - σχεδίων, ως προκαταρκτική πληροφόρηση. 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΚΩΝ SKATE 

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι εκ των προτέρων κομμένα στο τελικό τους μέγεθος, με εργαλειομηχανές 
αριθμητικού ελέγχου μέσω υπολογιστή (CNC) πριν την παράδοση στο χώρο της εγκατάστασης. Οι τελικές 
επιφάνειες θα διαθέτουν εκ των προτέρων ανοιγμένες όλες τις τρύπες για την τοποθέτηση βιδών και το 
χώνεμα των κεφαλών τους. 

Δεν θα επιτρέπεται κατασκευή ή συγκόλληση στο σημείο τοποθέτησης. 

Τα εξαρτήματα θα παραδίδονται στο σημείο τοποθέτησης συσκευασμένα και επισημασμένα το καθένα 
χωριστά και τοποθετημένα σε παλέτες πριν την εγκατάστασή τους. 
 
3. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΩΝ SKATE 

1. Επιφάνεια άθλησης 

• Φύλλα πολυστρωματικού υλικού υψηλής πίεσης (HPL) τουλάχιστον 6 mm, θα παραδίδονται στο 
χώρο της εγκατάστασης κατεργασμένα από εργαλειομηχανή CNC, κομμένα στο τελικό τους μέγεθος, 
με εκ των προτέρων ανοιγμένες όλες τις τρύπες για τοποθέτηση ανοξείδωτων βιδών και χώνεμα των 
κεφαλών τους. 

2. Υπόστρωμα 

• Φύλλο αφρώδους πολυπροπυλενίου τουλάχιστον 3 στρώσεων ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, 
ελαχίστου πάχους 10 mm. 

3.  Στερέωση της επιφάνειας άθλησης και του υποστρώματος (σκελετός/κατασκευή υποστήριξης 
επιφάνειας άθλησης)  

• Ο σκελετός/κατασκευή υποστήριξης θα αποτελείται από πλευρικά πλαίσια και πλαίσια πλάτης από 
ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο από αφρώδες πολυπροπυλένιο 3 στρωμάτων, ελάχιστου πάχους 16 mm 
και 10 mm, αντίστοιχα και τους πήχεις υποστήριξης της επιφάνειας άθλησης. 

• Οι πήχεις υποστήριξης της επιφάνειας άθλησης θα είναι διατομής τουλάχιστον 38 mm x 88 mm, 
από κατεργασμένο ξύλο σε πρέσα χαλκού και κομμένοι στις τελικές τους διαστάσεις. 
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• Οι πήχεις υποστήριξης θα τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη των 200 mm 
στο κέντρο. 

• Η επιφάνεια άθλησης και το υπόστρωμα θα στερεώνονται στην κατασκευή υποστήριξης με βίδες 
από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα (αντίστοιχα) με απαραβίαστες κεφαλές σύσφιξης (με 
πείρο). 

• Οι βίδες θα διαθέτουν διπλό ασύμμετρο σπείρωμα, ικανό να αντέξει σε ελκτική δύναμη μεγαλύτερη 
των 500 κιλών (1.100 pounds). 

• Το ελάχιστο μήκος των βιδών θα είναι 50 mm στα επίπεδα τμήματα και 70 mm σε όλα τα καμπύλα 
τμήματα. 

4.  Προστασία ενώσεων 

• Όλες οι κατακόρυφες ενώσεις της επιφάνειας άθλησης θα καλύπτονται με χαλύβδινη λωρίδα 
ελαχίστου πλάτους 100 mm, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και συνεχής επιφάνεια άθλησης. 

• Η επιφάνεια άθλησης θα έχει υποστεί τέτοια κατεργασία ώστε η γαλβανισμένη χαλύβδινη λωρίδα 
να ενώνεται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης. 

• Ανάμεσα στην επιφάνεια άθλησης και τα προστατευτικά των ενώσεων θα εφαρμόζεται υλικό 
στεγανοποίησης από πολυουρεθάνη.  

5.  Προστασία ακμών - Εν θερμώ γαλβανισμένος χάλυβας 

• Οι εξωτερικές ακμές σε όλες τις επικλινείς ράμπες θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου με προστατευτικό 
ακμής από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. 

• Τα προστατευτικά ακμών θα έχουν ακμή με ελάχιστη ακτίνα 5 mm, η οποία θα καλύπτει εξ’ 
ολοκλήρου την εξωτερική ακμή της ράμπας, για μέγιστη προστασία και για ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων μιας πρόσκρουσης. 

• Τα προστατευτικά ακμών θα παραδίδονται στο σημείο εγκατάστασης κομμένα στα τελικά τους 
μήκη, με εκ των προτέρων ανοιγμένες όλες τις τρύπες για τοποθέτηση βιδών και χώνεμα των 
κεφαλών τους.   

• Η επιφάνεια άθλησης θα εκτείνεται κάτω από το προστατευτικό ακμής για τουλάχιστον 45 mm, 
ώστε να παρέχεται μέγιστη προστασία της επιφάνειας άθλησης.  

• Όπου απαιτούνται πολλά κομμάτια προστατευτικών ακμής, το μήκος κάθε κομματιού θα είναι ίσο 
με το μήκος της επιφάνειας άθλησης στην οποία θα εγκατασταθεί. 

• Οι ακμές της επιφάνειας άθλησης θα έχουν υποστεί τέτοια κατεργασία ώστε τα προστατευτικά 
ακμής να ενώνονται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης. 

• Ανάμεσα στην επιφάνεια άθλησης και τα προστατευτικά των ενώσεων θα εφαρμόζεται υλικό 
στεγανοποίησης από πολυουρεθάνη.  

6.  Πλαίσια πλευρών και πλάτης - Αφρώδες πολυπροπυλένιο - εντελώς κλειστές πλευρές και πλάτες κάθε 
ράμπας - τελική κάλυψη από χαλύβδινα πλαίσια 

• Όλα τα πλευρικά πλαίσια θα αποτελούνται από ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο από αφρώδες 
πολυπροπυλένιο τουλάχιστον 3 στρωμάτων, ελάχιστου πάχους 16 mm. 

• Τα πλαίσια πλάτης θα αποτελούνται από ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο από αφρώδες πολυπροπυλένιο 
3 στρωμάτων, ελάχιστου πάχους 10 mm. 

• Τα πλευρικά πλαίσια θα έχουν υποστεί κατεργασία από εργαλειομηχανή CNC, ώστε να δέχονται την 
τοποθέτηση των πήχεων υποστήριξης. 

• Στο κάτω άκρο κάθε πλευρικού πλαισίου θα είναι τοποθετημένοι αποστάτες πολυστρωματικού 
υλικού υψηλής πίεσης (HPL) ελάχιστου πάχους 6 mm σε όλα τα σημεία επαφής με το έδαφος. 

• Οι πλευρές και η πλάτη κάθε ράμπας θα είναι εντελώς κλειστές ώστε να περιορίζεται ο θόρυβος, να 
αποτρέπεται η ανεπιθύμητη πρόσβαση κάτω από τις ράμπες και να μην συλλέγονται σκουπίδια 
κάτω από τις ράμπες. 

• Οι πλευρές και η πλάτη κάθε ράμπας θα καλύπτονται από γαλβανισμένα χαλύβδινα πλαίσια πάχους 
2 mm, στερεωμένα με απαραβίαστα μπουλόνια με στρογγυλή κεφαλή. 



 

 

Σελίδα 77 

• Στη σχεδίαση κάθε ράμπας θα ενσωματώνονται επαρκείς οπές εξαερισμού. 

• Όλες οι γωνίες θα καλύπτονται με προστατευτικές ακμές αλουμινίου. 

7.  Πλάκες μετάβασης - από ράμπα σε ράμπα 

• Όταν δύο επιφάνειες ράμπας συναντώνται υπό γωνία (συνδυασμοί βάθρων, πυραμίδες και 
επίπεδες κεκλιμένες ράμπες/πλατφόρμες), η ένωση θα καλύπτεται από προστατευτικό 
γαλβανισμένου χάλυβα, ώστε οι ακμές μετάβασης της επιφάνειας άθλησης να προστατεύονται από 
φθορές και η μετάβαση να είναι η ομαλότερη δυνατή. 

• Η επιφάνεια άθλησης θα έχει υποστεί τέτοια κατεργασία, ώστε η γαλβανισμένη πλάκα μετάβασης 
να ενώνεται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης. 

8.  Μαρκίζες 

• Καμπύλες 90 και 180 μοιρών: 

• Οι μαρκίζες για όλες τις καμπύλες 180 και 90 μοιρών θα κατασκευάζονται από γαλβανισμένο 
χαλύβδινο σωλήνα 63 mm schedule 40. 

• Η επιφάνεια κάθε ράμπας θα έχει σκαφτεί, έτσι ώστε να μην εκτείνεται πάνω από την επιφάνεια 
άθλησης περισσότερο από 10 mm της μαρκίζας. 

• Η μαρκίζα θα είναι πακτωμένη με μπουλόνια στην κατασκευή υποστήριξης. Η χρήση βιδών δεν 
θα επιτρέπεται. 

• Για όσα τμήματα μαρκίζας έχουν μήκος μεγαλύτερο από 2440 mm, θα χρησιμοποιείται μηχανικά 
κατεργασμένος σύνδεσμος που διασφαλίζει την άριστη ευθυγράμμιση όταν ενώνονται μεταξύ 
τους δύο τμήματα μαρκίζας. 

• Διπλές καμπύλες ράμπες:  

• Οι μαρκίζες για όλες τις διπλές καμπύλες ράμπες με ύψος μικρότερο από 1000 mm θα 
κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα 43 mm (schedule 40). 

• Οι μαρκίζες για όλες τις διπλές καμπύλες ράμπες με ύψος μεγαλύτερο από 1000 mm θα 
κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα 63 mm (schedule 40). 

9.  Πλάκες grind  

• Θα υπάρχει μια πλάκα grind τουλάχιστον 150 mm από γαλβανισμένο χάλυβα τουλάχιστον 3 mm 
ακριβώς πίσω από τη μαρκίζα σε όλες τις καμπύλες 90 και 180 μοιρών. 

• Η επιφάνεια άθλησης θα έχει υποστεί τέτοια κατεργασία ώστε η γαλβανισμένη πλάκα grind να 
ενώνεται πρόσωπο με το άνω μέρος της επιφάνειας άθλησης.    

10.  Κιγκλιδώματα ασφαλείας 

• Όλες οι καμπύλες 90 και 180 μοιρών, καθώς και οι επίπεδες κεκλιμένες ράμπες με ύψος 
μεγαλύτερο των 1000 mm θα έχουν κιγκλιδώματα ασφαλείας κατά μήκος της πλάτης και των 
πλευρών της πλατφόρμας. 

• Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας θα κατασκευάζονται από σωλήνα γαλβανισμένου χάλυβα με 
γέμισμα. 

• Τα εσωτερικά κάγκελα θα φτάνουν μέχρι την επιφάνεια της πλατφόρμας, ώστε να μην μπορεί να 
τσουλήσει ένα skateboard από την πλάτη ή τις πλευρές της πλατφόρμας. 

• Τα εσωτερικά κάγκελα θα έχουν μέγιστο διάκενο 87 mm ώστε να μπορούν να συγκρατούν τα 
skateboard. 

• Τα εσωτερικά κάγκελα θα είναι κατακόρυφα, ώστε να αποθαρρύνουν την αναρρίχηση. 

11.  Πλατφόρμες 

• Η πλατφόρμα για όλες τις καμπύλες 90 και 180 μοιρών, καθώς και τις επίπεδες κεκλιμένες ράμπες 
με ύψος μεγαλύτερο των 1000 mm θα έχουν ελάχιστο βάθος 1200 mm. 

12.  Ράγες grind 

• Το τέλος κάθε ράγας grind θα καμπυλώνεται προς τα κάτω, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις μιας πρόσκρουσης στο άκρο της ράγας.   
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13.  Πλάκες προσέγγισης 

• Οι πλάκες προσέγγισης θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα 10 gauge με γωνία προσέγγισης 
μικρότερη των 15 μοιρών. 

• Η πλάκα προσέγγισης, η επιφάνεια άθλησης και το υπόστρωμα θα πακτώνονται μεταξύ τους, ώστε 
να μην μπορεί να αποκολληθεί η πλάκα προσέγγισης. 

• Οι πλάκες προσέγγισης θα υποστηρίζονται από μπλοκ από HDPE, συνδεδεμένα απευθείας στο 
σκελετό, ώστε να αποτρέπεται η κάμψη και η στρέψη. 

14.  Αγκύρωση 

• Όλες οι ράμπες θα αγκυρώνονται στο έδαφος, ώστε να μην μετακινούνται χωρίς την άδεια του 
Δήμου, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι δεν θα μειωθούν οι συνιστώμενες ελεύθερες περιοχές 
αν οι ράμπες μετακινηθούν κατά τη χρήση τους. 

 

γ.2. Απαιτήσεις ανά εξοπλισμό  

 

ΤΜΗΜΑ 1 

Άρθρο (Α.Τ.1) 
 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σύνθετο συνδυάζει δραστηριότητες αναρρίχησης και ισορροπίας με διάφορους τύπους ανάβασης και 
κατάβαση από την τσουλήθρα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω και οι δραστηριότητες 
που προσφέρει συνδυάζουν τόσο την κινητική όσο και την πνευματική άσκηση των χρηστών. Ο χρήστης 
εισέρχεται στο σύνθετο είτε από την διαδρομή περιπέτειας είτε από την αναρριχητική δοκό με πατήματα. 
Η κατασκευή αποτελείται από: έναν (1) τετράγωνο πύργο με τετράριχτη σκεπή (h=1,95μ), ένα (1) 
σύστημα τσουλήθρας, μία (1) κεκλιμένη γέφυρα με δίχτυ, ένα (1) τριγωνικό πατάρι ασκεπές, μία (1) 
κορμός ανάβασης, μία (1) δραστηριότητα «κεκλιμένη δοκό με κυλινδρικά πατήματα», μία (1) 
δραστηριότητα «ισορροπία με ταλαντευόμενα πατήματα», μία (1) δραστηριότητα «δοκός ζιγκ-ζαγκ 
σταθερή», δύο (2) συνδετικούς στύλους και ένα (1) διαδραστικό πανέλο. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗ 
Το σύνθετο είναι κατασκευασμένο κυρίως από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Τα 
υποστυλώματα και οι δοκοί είναι κυκλικής διατομής Φ140mm περίπου, ενώ οι άκρες τους είναι 
στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών, δίνοντας στο τελείωμα της κολώνας σφαιρικό σχήμα. Στα 
σημεία σύνδεσης των οριζόντιων και κατακόρυφων δοκών, οι δοκοί σχηματίζουν κοιλότητες, ώστε να 
«αγκαλιάζουν» η μία την άλλη, με αφαίρεση μέρους του υλικού της δοκού στα σημεία επαφής, για να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα της κατασκευής. Τα υποστυλώματα πακτώνονται στο έδαφος μέσω 
ειδικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς 
αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 4039mm 
Μήκος 1095mm 
Πλάτος 5090mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης 1950 mm 

Μήκος 13370 mm 
Πλάτος 8280 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 10 παιδιά 
Δραστηριότητες Ανάβαση, αναρρίχηση, ισορροπία, ολίσθηση 
Ηλικιακή ομάδα ≥ 6 ετών  
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι  
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βάσης είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές 
συνθήκες. 
Τα φράγματα προστασίας από πτώση, τα διακοσμητικά πανέλα καθώς και η σκεπή κατασκευάζονται 
επίσης από ξυλεία πεύκης και HPL. 
Η έξοδος της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένη από HPL και η τσουλήθρα από σύνθετο πλαστικό, 
πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου, GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic).  
Τα 21σχοινιά είναι κατασκευασμένα από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυεστέρα. Τα μεταλλικά 
μέρη κατασκευάζονται από γαλβανισμένο εν θερμό χάλυβα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Τετραγωνικό πατάρι  (h=1450mm) 
Το πατάρι έχει διαστάσεις 1200mm x 1200mm περίπου και αποτελείται από τέσσερις (4) κολώνες 
κυκλικής διατομής Ø140mm, πάνω στις οποίες και σε κατάλληλο ύψος, βιδώνονται ξύλινες τραβέρσες 
διαστάσεων 1000x100x50mm περίπου. Πάνω στις τραβέρσες βιδώνονται σανίδες διαστάσεων 
1120x100x35mm περίπου, με σετ βιδών, παξιμάδια ασφαλείας, κτλ. Όπου αποτελούν το φράγμα πτώσης 
του χρήστη από το πατάρι. Σε κάθε περίπτωση τα υποστυλώματα προσαρμόζονται στις γωνίες εσωτερικά 
του περιγράμματος του παταριού με αποτέλεσμα τα άκρα των σανίδων, όπου συναντούν τα 
υποστυλώματα να φέρουν την κατάλληλη εσοχή.  
Τετράριχτη σκεπή  
Η τετράριχτη σκεπή κατασκευάζεται από ξυλεία πεύκης. Αποτελείται από ένα ξύλινο τετράγωνο πλαίσιο 
το οποίο στερεώνεται κατάλληλα στα τέσσερα υποστυλώματα του πύργου.  Τέσσερα ξύλα με καμπύλη 
εξωτερική πλευρά, τοποθετημένα υπό κλίση, στηρίζονται στο κάτω άκρο τους στο ξύλινο πλαίσιο και τις 
κολώνες και στο επάνω άκρο συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας το σκελετό της τετράριχτης σκεπής. 
Σύστημα τσουλήθρας (h=1950mm) 
Το σύστημα τσουλήθρας αποτελείται από το παραπέτο εξόδου και την τσουλήθρα. Το παραπέτο εξόδου 
αποτελείται από ένα ενιαίο πανέλο από HPL πάχους 15mm με άνοιγμα ώστε να αναγκάζει με τον χρήστη 
να βρεθεί σε καθιστή θέση, πριν ξεκινήσει την ολίσθηση στην τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει 
μήκος 3900mm περίπου (σε κάτοψη) και πλάτος 540mm.  Η σκάφη και τα πλαϊνά αποτελούν ένα ενιαίο 
σώμα. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυμερές Fiber Glass (GFRP). To GFRP είναι ένα ιδιαίτερα 
ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2), γεγονός που το καθιστά 
εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε υγρασία, 
ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο και 
με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.  
Φράγμα προστασίας από πτώση 
Είναι κατασκευασμένο από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης και τοποθετούνται από την εξωτερική 
πλευρά του παταριού και έχουν διαστάσεις 1100x1000mm περίπου. Αποτελούνται από δύο οριζόντιες 
προς το πατάρι τραβέρσες διαστάσεων 1000x100x50mm και σανίδες διαστάσεων 1000x85x45 περίπου, οι 
οποίες βιδώνονται πάνω στις τραβέρσες ασύμμετρα.  
Κορμός ανάβασης 
Ο κορμός ανάβασης συνδέεται με το τετράγωνο πατάρι σε ύψος 1950mm με την τετράριχτη στέγη. 
Κατασκευάζεται από κορμό κυκλικής διατομής Φ140mm περίπου και μήκους 1500mm περίπου (σε 
κάτοψη), ο οποίος πακτώνεται στο έδαφος μέσω ειδικής μεταλλικής βάσης, η οποία το συγκρατεί σε 
απόσταση από το έδαφος ώστε να αποφεύγεται η ύγρανση του ξύλου από την επαφή με το χώμα. Φέρει 
μικρά ξύλινα πατήματα ως βοηθήματα ανάβασης, τοποθετημένα εναλλάξ δεξιά κι αριστερά της άνω 
επιφάνειας του κορμού, με το πρώτο πάτημα να απέχει περίπου 400mm από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη διευκόλυνση της εισόδου στον πύργο, τοποθετείται μία ξύλινη τραβέρσα στην κορυφή της 
ανάβασης, η οποία στηρίζεται στα δύο υποστυλώματα του πύργου. 
Κεκλιμένη γέφυρα με δίχτυ 
Η κεκλιμένη γέφυρα με δίχτυ συνδέει τον στεγασμένο πύργο με την τετράριχτη στέγη με τον τριγωνικό 
ασκεπή πύργο και έχει διαστάσεις 2900x900mm (σε κάτοψη).  Αποτελείται στο άνω μέρος από δύο 
κεκλιμένα ξύλα κυκλικής διατομής στα οποία συνδέεται το πλέγμα-δίχτυ τα οποία τοποθετούνται υπό 
κλίση αλλά μεταξύ τους δεν είναι παράλληλα. Το δίχτυ κατασκευάζεται από συρματόσχοινο με επικάλυψη 
πολυεστέρα και δικτύωμα με 'μάτι' 240x240mm περίπου. 
Τριγωνικό πατάρι - πύργος 
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Το τριγωνικό πατάρι είναι ασκεπές και στις γωνίες του έχει κυκλικά υποστυλώματα στα οποία 
προσαρμόζεται μία ξύλινη δοκός που στηρίζει περιμετρικά το πατάρι, το οποίο αποτελείται από μία 
επιφάνεια HPL. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού, υπάρχουν σανίδες ως φράγματα για την αποφυγή 
της πτώσης του χρήστη από το πατάρι. Το τριγωνικό πατάρι ενώνεται με την κεκλιμένη γέφυρα και με τη 
δραστηριότητα «κεκλιμένη δοκό με πατήματα». 
Δραστηριότητα " κεκλιμένη δοκός με πατήματα" 
Η δραστηριότητα αποτελείται από ξύλινη δοκός ανόδου κατασκευάζεται από μία κεκλιμένη κυκλική δοκό 
διαστάσεων Φ140mm, στην οποία στερεώνονται τέσσερα ξύλινα κυλινδρικά πατήματα εναλλάξ 
εκατέρωθεν της δοκού. 
Δραστηριότητα «ισορροπία με ταλαντευόμενα πατήματα» 
Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο αλυσίδες (κατά DIN766) στις οποίες προσαρμόζονται τέσσερα 
κυλινδρικά πατήματα Φ160mm και με γενικές διαστάσεις της κατασκευής 2440x280mm περίπου. 
Αναρτάται ανάμεσα στους στύλους τους οποίους συνδέει σε ύψος ~320mm από το έδαφος. Επιπλέον 
υπάρχει συρματόσχοινο-χειρολαβή σε ικανή απόσταση από το έδαφος που χρησιμεύει σαν χειρολαβή για 
να διασχίσουν τα παιδιά πιο άνετα τα ταλαντευόμενα πατήματα. 
Δραστηριότητα " δοκός ζιγκ-ζαγκ σταθερή": 
Η σύνθεση αποτελείται από τρεις δοκούς 100x80mm περίπου σε σχηματισμό ζιγκ-ζαγκ και γενικές 
διαστάσεις 2290x830mm. Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών 
βάσεων Φ42mm. 
Συνδετικός στύλος 
Ο συνδετικός στύλος με τριγωνική επιφάνεια λειτουργεί σαν νησίδα και είναι το συνδετικό στοιχείο της 
διαδρομής, όπου ενώνονται ανά δύο οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Πρόκειται για κυκλική δοκό Φ140mm 
και ύψος 2200mm με στρογγυλεμένες ακμές προς αποφυγή τραυματισμών. Σε ύψος 445mm περίπου από 
την επιφάνεια του εδάφους στερεώνεται τριγωνική ‘πλατφόρμα’ που αποτελείται από τρείς   δοκούς 
τετραγωνικής διατομής 80x80mm που σχηματίζουν τρίγωνο και χρησιμεύουν ως πάτημα για τους χρήστες 
ώστε να διασχίσουν τη διαδρομή και να περάσουν στην επόμενη δραστηριότητα ισορροπίας ή 
αναρρίχησης. Οι συνδετικού στύλοι τοποθετούνται εκατέρωθεν της δραστηριότητα «ισορροπία με 
ταλαντευόμενα πατήματα». 
Διαδραστικό πανέλο 
Το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL, φέρει έξι στοιχεία με διάφορες παραστάσεις και 
αναρτάται ανάμεσα σε δύο υποστυλώματα του κάτω από τον τετράγωνο πύργο. 
 
 

 

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

 Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

 EΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  21.500,00€ 

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.2) 
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ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 30Μ 
 
 
 
 
 
 
 
Αποτελείται από: 

• Ένα (1) σταθμό εκκίνησης 

• Ένα (1) τερματικό σταθμό 

• Ένα (1) εναέριο σύστημα 
τελεφερίκ 

• Ένα (1) συρματόσχοινο L:30 m  

• Ένα (1) αιωρούμενο κάθισμα 

• Δύο (2) ελατήρια πέδησης 

• Βάσεις: γαλβανισμένο εν θερμώ 
χάλυβα 
 
Το συγκεκριμένο σύνθετο ‘τελεφερίκ 
προσφέρει μια μοναδική αίσθηση 
παιχνιδιού για τα παιδιά, ενώ παράλληλα 
ενισχύει την κοινωνική τους 
συναναστροφή και την πνευματική τους 
ανάπτυξη.  
 
Το σύνθετο είναι κατασκευασμένο εξ 
ολοκλήρου από πρεσαριστή εμποτισμένη 
ξυλεία πεύκης με κάποια στοιχεία 

πανέλων από HPL και συρματόσχοινα. Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα και οι δοκοί του σκελετού είναι 
κυκλικής διατομής Φ160mm, ενώ οι άκρες τους είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών, 
δίνοντας στο τελείωμα της κολώνας σχήμα ημισφαιρικό.  
Τα υποστυλώματα πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Η συνολική κατασκευή της βάσης 
είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες 
 
Ο σταθμός εκκίνησης αποτελείται από τρία υποστυλώματα που ενώνονται στην κορυφή τους, μία 
τριγωνική ξύλινη πλατφόρμα και δύο επιπλέον ‘δοκάρια’ που ενώνουν τα υποστυλώματα προς ενίσχυση 
της κατασκευής. Στο σημείο σύνδεσης τους με τα υποστυλώματα για μεγαλύτερη σταθερότητα 
τοποθετούνται δύο τριγωνικές επιφάνειες από HPL. Ο σταθμός εκκίνησης διαθέτει τριγωνική κεκλιμένη 
πλατφόρμα, η οποία αποτελείται από μια ξύλινη επιφάνεια που στηρίζεται σε τρεις ξύλινους κυκλικούς 
δοκούς που ενώνονται με τα υποστυλώματα. Το σχήμα και η κλίση της διευκολύνει την ανάβαση και 
εκκίνηση της αιώρησης. 
 
Ο τερματικός σταθμός αποτελείται από τρία υποστυλώματα υπό κλίση τα οποία ενώνονται στην κορυφή 
τους και με το σχήμα του περιβάλλει το χώρο ασφαλείας του παιχνιδιού. 
Όλα τα συρματόσχοινα της κατασκευής είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Το συρματόσχοινο 
αιώρησης μήκους 30μ. έχει σύστημα προστασίας δακτύλων και τρόλεϊ με φρένο και είναι ανθεκτικό στην 
καταπόνηση λόγω κάμψης. 
 
Τα καθίσματα τύπου εκκρεμές έχουν μεγάλη επιφάνεια από ελαστικό καουτσούκ EPDM με μαλακή 
προστατευτική επιφάνεια και χαλύβδινο σκελετό. 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Διαστάσεις παιχνιδιού                             

 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1460mm 
Μήκος: 31840mm 
Πλάτος: 4990mm 

 
 
 
 
 
 
 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 1-2 παιδιά 

Δραστηριότητες Αιώρηση, τελεφερίκ 

Ηλικιακή ομάδα ≥ 3 ετών 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι 

 

Ύψος: 3920mm  
Μήκος: 30490mm 
Πλάτος: 3120mm 
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Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ   10.600,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.3) 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ 
 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 4000mm 
Μήκος: 5330mm 
Πλάτος: 2870mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Ύψος πτώσης:1250mm 
Μήκος: 8830mm 
Πλάτος: 5870mm 
 
Γ ενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 15 παιδιά 
Δραστηριότητες: Ολίσθηση, αναρρίχηση, ισορροπία, διαδραστικά πάνελ 
Ηλικιακή ομάδα: 3-14 ετών 
Κατάλληλο για όλους 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Το σύνθετο απαρτίζεται από δύο κύβους, τοποθετημένοι ο ένας επάνω στον άλλο οι οποίοι συνδέονται με 
μία τσουλήθρα μία καμπύλη αναρρίχηση με δίχτυ και πάνελ θεματικής δραστηριότητας. 
Ο κάτω κύβος αποτελείτε από δύο περιοχές, το ισόγειο καθώς και τον εξώστη.  
Ισόγειο: 
Το πάτωμα του ισογείου καλύπτεται από ελαστικό δάπεδο ασφαλείας το οποίο αποτελείτε από 
συνεχόμενα ενιαία, ομαλή και λεία επιφάνεια άνω στρώσης από EPDM. Μεταξύ του ισογείου και του 
εξώστη τοποθετείτε κατακόρυφη αναρριχητική διάταξη κατασκευασμένη από πολύκλωνο συρματόσχοινο 
διατομής 16mm, επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Εντός του ισογείου βρίσκεται και η τελευταία 
δραστηριότητα αυτού που αποτελείτε από μεταλλικούς στύλους κατασκευασμένους από ανοξείδωτο 
χάλυβα οι οποίοι φέρουν πλαστικές μπάλες, στις οποίες ο χρήστης μπορεί τόσο να αναρριχηθεί, όσο και 
να τις χρησιμοποιήσει ως “πέρασμα”. Οι ελεύθεροι χώροι του ισογείου καλύπτονται με θεματικά πάνελ 
κατασκευασμένα από HPL. 
Εξώστης: 
Ο εξώστης φέρει τοξωτή αναρριχητική διάταξη με συρματόσχοινα, ένα σύστημα τσουλήθρας καθώς και 
έναν κάθετο τοίχο αναρρίχησης ο οποίος και δίνει πρόσβαση στον επάνω κύβο. 
Στον επάνω κύβο υπάρχει οριζόντια περιστροφική αναρρίχηση με σχοινιά. 
 
 
Κύβοι 
Οι κύβοι αποτελούνται από μεταλλικό πλαίσιο 2x2m το οποίο αποτελείται από 12 κοιλοδοκούς διατομής 
80x80mm και πάχους 3mm. Οι κύβοι είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο, με τον επάνω κύβο να 
προεξέχει κατά 0,80m περίπου. Στον κάτω κύβο προσαρμόζεται πατάρι διαστάσεων 0,80x2m σε ύψος 
1,25m από το έδαφος το οποίο οδηγεί στην τσουλήθρα. Το πατάρι κατασκευάζεται από αντιολισθητικό 
HPL, πάχους 14mm, διαστάσεων 0,70x2m και στηρίζεται σε μεταλλικό πλαίσιο από κοιλοδοκούς 
διαστάσεων 60x40mm. Η πρόσβαση στο πατάρι γίνεται από κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης που οδηγεί 
από το επίπεδο του εδάφους στο ύψος του παταριού. Το σύστημα τσουλήθρας αποτελείται από την 
σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη πάχους 4,5mm έχει μήκος 2,50m, 
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πλάτος 0,57mm και κατασκευάζεται από GFRP. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL 
πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται επίσης από HPL πάχους 12mm. Στην 
άλλη πλευρά του παταριού, αντιδιαμετρικά της τσουλήθρας, καταλήγει η καμπύλη αναρρίχηση με δίχτυ 
πλάτους περίπου 0,80m. Κάτω από την τσουλήθρα και την καμπύλη αναρρίχηση υπάρχουν διαδραστικά 
εκτυπωμένα πάνελ με θέμα το διάστημα και από την εξωτερική πλευρά του κύβου και παραμορφωτικοί 
καθρέφτες εξωτερικά. Ανάμεσα από δοκούς τοποθετείται δίχτυ αναρρίχησης. Στο πατάρι τοποθετείται 
επίσης ένα πάνελ αναρρίχησης με χούφτες, μέσω του οποίου μπορεί ο χρήστης να ανέβει στον δεύτερο 
κύβο. Το πάνελ αποτελείται από HPL πάχους 12mm και διαστάσεων 1840x670mm. Η δραστηριότητα 
“πέρασμα” συνδέεται στο επάνω τμήμα της στο πατάρι του επάνω κύβου και στο κάτω τμήμα της 
πακτώνεται στο έδαφος ή στο δάπεδο του κάτω κύβου. Οι μπάλες που προσαρμόζονται στους 
μεταλλικούς στύλους είναι κατασκευασμένες από πλαστικό. Τα δίχτυα και τα σχοινιά που 
χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες 
πολυπροπυλενίου διαμέτρου 16mm. 
 
Εσωτερικά του επάνω κύβου και αριστερά της εισόδου, καθώς εισέρχεται ο χρήστης, τοποθετείται η 
οριζόντια περιστροφική αναρρίχηση με σχοινιά, η οποία αποτελείται από δύο οριζόντια σχοινιά, που 
στηρίζονται στον σκελετό του κύβου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στρέψη και ανάμεσα τους 
προσαρμόζονται κάθετα σχοινιά σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Τα δίχτυα και τα σχοινιά που 
χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες 
πολυπροπυλενίου διαμέτρου 16mm. Η οροφή του κύβου καλύπτεται με δικτύωμα διαστάσεων 2x2m 
περίπου. Το πάτωμα του πάνω κύβου κατασκευάζεται από αντιολισθητικό HPL, πάχους 14mm, 
διαστάσεων 0,70x2m και στηρίζεται σε μεταλλικό πλαίσιο από κοιλοδοκούς διαστάσεων 60x40mm. Στο 
πάτωμα, αριστερά της εισόδου καθώς εισέρχεται ο χρήστης, υπάρχουν δύο κυκλικά ανοίγματα τα οποία 
καλύπτονται από διάφανο πολυκαρβονικό υλικό και διακοσμητικό πάνελ HPL και επιτρέπουν την θέαση 
στο κάτω κύβο και αντίστροφα. Στις πλευρές του κύβου εξωτερικά αναρτούνται θεματικά πάνελ. 
 
Τα επικίνδυνα σημεία από όπου μπορεί να επέλθει πτώση του παιδιού καθώς και το περιμετρικό 
περίβλημα των κύβων καλύπτεται από ξύλα διαστάσεων 45x120mm τοποθετημένα με ίσες αποστάσεις 
μεταξύ τους. Στον επάνω κύβο τα ξύλα σχηματίζουν δύο κυκλικά ανοίγματα (Φ530mm και Φ230mm 
περίπου) στην πλευρά της εισόδου του κύβου και δύο στην δεξιά πλευρά καθώς εισέρχεται ο χρήστης, εκ 
των οποίων το ένα είναι κυκλικό (Φ800mm) και το άλλο είναι ακανόνιστο σχήματος. Επίσης, υπάρχει ένα 
άνοιγμα τετραγωνισμένο σχήματος στη πλευρά απέναντι της εισόδου. Τα ανοίγματα καλύπτονται από 
διάφανο πολυκαρβονικό υλικό και περικλείονται από μεταλλικά ελάσματα από την εσωτερική τους 
πλευρά, πάνω στα οποία βιδώνεται το πολυκαρβονικό υλικό και με περιμετρική επένδυση από HPL από 
την εξωτερική. Τα μεταλλικά ελάσματα στηρίζονται σε κοιλοδοκούς διατομής 40x20mm, που με την σειρά 
τους προσαρμόζονται στο μεταλλικό πλαίσιο των κύβων, ενώ τα HPL βιδώνονται πάνω στις σανίδες. Η 
πλευρά αριστερά της εισόδου από των κάτω κύβο, καθώς εισέρχεται ο χρήστης καλύπτεται με δικτύωμα 
διαστάσεων 2x2m περίπου. 
 
Τo δάπεδο του πάνω κύβου κατασκευάζεται από αντιολισθητικό HPL.Στο δάπεδο του κάτω κύβου 
τοποθετούνται ελαστικά πλακίδια 500x500mm με φύλλο EPDM. Η κάτω στρώση του πλακιδίου 
αποτελείται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού και κόλλας πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση 
αποτελείται από συνεχόμενα ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια από EPDM πάχους 3mm, το οποίο έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη μάζα), με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
πληθώρας αποχρώσεων. Εν συνεχεία γίνεται ειδική εργοστασιακή συγκόλληση των δύο στρώσεων με 
κόλλα πολυουρεθάνης και κατάλληλη θερμοκρασία. Η συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν 
μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Τα πλακίδια πρέπει να φέρουν 
πιστοποίηση από έγκριτο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό κατά ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και 
ΕΝ71-3. 
 
Η ξύλινη επένδυση και τα ξύλινα στοιχεία του εξοπλισμού είναι κατασκευασμένα όλα από εμποτισμένη 
ξυλεία πεύκης. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     
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Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ   28.700,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.4.) 

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 
 
Διαστάσεις οργάνου 

Μήκος: 1371cm 

Πλάτος: 1371cm  

Ύψος: 609 cm  

Ηλικιακή κατηγορία : 5-12 ετών 

Κατάλληλο για  62 παιδιά-χρήστες 

Ελάχιστος χώρος 

Μήκος/Πλάτος:1651cm x 1651cm  

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 850 mm  

Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού 

Διατομή συρματόσχοινου: 16 & 20 mm  

Στοιχεία συναρμολόγησης-Σύνδεσμοι: Μεταλλικά (Αλουμίνιο) 

 

Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα πυραμίδα-αράχνη που αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) 

πλευρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα. Με τον τρόπο αυτό το βάρος της 

κατασκευής παραλαμβάνεται από τα 4 άκρα του εξοπλισμού. 

 

Κεντρικός πυλώνας-ιστός 

Ο κεντρικός πυλώνας-ιστός κατασκευάζεται από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα (ενιαία και χωρίς 

συγκολλήσεις), ύψους: 6,09m περίπου, διατομής τουλάχιστον Ø147mm και πάχους τουλάχιστον 3-5 mm. 

 

Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι στις παιδικές χαρές και κατασκευάζονται από ειδικά 

επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και πάνω στο 

παιχνίδι, και η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και τον τραυματισμό των 

παιδιών-χρηστών. Για τον ίδιο λόγο, αποφυγής τραυματισμών οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με τα σχοινιά για τη συναρμολόγηση του δικτυώματος πρέπει να είναι στρογγυλά. 

 

Σχοινιά 

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται έχουν διατομή τουλάχιστον Ø16mm, η οποία και είναι κατάλληλη για το 

βάρος που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Η κατασκευή των σχοινιών είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό χωροδικτύωμα να έχει την κατάλληλη 

αντοχή στη χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη διάβρωση). 
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Το κάθε συρματόσχοινο είναι πολύκλωνο και αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους περιμετρικά 

αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από συρματόσκοινο 

επενδυμένο με ίνες πολυαμιδίου.  

Τα συρματόσχοινα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα καιρικά 

φαινόμενα. 

 

Θέση από καουτσούκ 

Σε δύο επιλεγμένα σημεία καθ'υψος και περιμετρικά του κατακόρυφου ιστού προσαρμόζονται ελαστικά 

τεμάχια από εύκαμπτο καουτσούκ πάχους 16mm, τα οποία καλύπτουν ανοίγματα της κατασκευής, 

αποτρέποντας την πτώση και ταυτόχρονα εξυπηρετούν ως καθίσματα- θέσεις στάσης και ξεκούρασης κατά 

το παιχνίδι στο χωροδικτύωμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη σταθερότητα της κατασκευής. Η σύνδεση των 

καθισμάτων με τα συρματόσχοινα πραγματοποιείται με πολυαμιδικούς συνδέσμους. 

 

Αγκύρωση-Βάσεις-Εντατήρες 

Το χωροδικτύωμα αγκυρώνεται στο έδαφος σε 5 σημεία (κεντρικός πυλώνας-ιστός και 4 άκρα). 

Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιακά στοιχεία περιλαμβάνουν 

πολλαπλές οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε σχοινιού. Η κεντρική βάση του 

πυλώνα-ιστού έχει σημεία στήριξης ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί ασφαλώς ο πυλώνας στη βάση 

σκυροδέματος.  

Το χωροδικτύωμα στερεώνεται στο έδαφος σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια μεταλλικών φλαντζών πάχους 

8 mm. 

Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι πλάκες αγκύρωσης στερεώνονται στις τσιμεντένιες βάσεις μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα αγκύρια αυτά 

τοποθετούνται στο υγρό σκυρόδεμα και σταθεροποιείται η θέση τους με την σταθεροποίηση του τσιμέντου. 

Οι εντατήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα. 

 

Σύνδεσμοι 

Τα σχοινιά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου. 

Οι αλουμινένιοι σύνδεσμοι αποτρέπουν τη μετατόπιση των σχοινιών και αποτελούν ενιαία σώματα χωρίς 

συγκολλήσεις. Φέρουν εσωτερικά 'κανάλια' ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και να συνδέονται 

συρματόσχοινα και 'χιαστί. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176-1. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  15.200 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
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Άρθρο (Α.Τ.5.) 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 
 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 3100mm         
Μήκος: 7450mm 
Πλάτος: 7450mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1850mm         
Μήκος: 8590mm 
Πλάτος: 8590mm 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Αποτελείται από: δύο (2) μεταλλικές κατακόρυφες δοκούς, δύο (2) ξύλινες διασταυρούμενες οριζόντιες 
δοκούς, και τέσσερις (4) δίσκους – καθίσματα. Το όργανο είναι κατάλληλο για συμμετοχή παιδιών όλων 
των δεξιοτήτων ικανοτήτων.  
Δομή παιχνιδιού 
Πρόκειται για μια κατασκευή σταυρωτού σχήματος με δύο μεταλλικές δοκούς διαμέτρου 150mm έως 
180mm, που τοποθετούνται κατακόρυφα προκειμένου να υποστηρίξουν τις δύο οριζόντιες 
ταλαντευόμενες διασταυρούμενες δοκούς επίσης διαμέτρου 150mm έως 180mm και μήκους 4200mm και 
4200mm αντίστοιχα, από όπου αναρτώνται οι δίσκοι-καθίσματα, σε κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα τους. 
Το συνολικό ύψος της κατασκευής φτάνει τα 3100mm. Ο λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, όπως 
αναφέρεται στον πίνακα των διαστάσεων του χώρου ασφαλείας περιλαμβάνει μία περιμετρική ελεύθερη 
ζώνη για την ασφαλή χρήση του παιχνιδιού. Οι οριζόντιες δοκοί ταλαντώνονται μέσω ενός ανθεκτικού 
μηχανισμού αποτελούμενος από μασίφ άξονα ο οποίος περιστρέφεται σε κουζινέτα αυτολιπαινόμενα 
κατασκευασμένα από κράμα αλουμινούχου μπρούντζου. Ο περιορισμός της κίνησης των οριζόντιων 
δοκών στην επιθυμητή κλίση επιτυγχάνεται διαμέσου κατάλληλης σκληρότητας αποσβεστήρων που θα 
τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία της κατασκευής.  
Ο μηχανισμός προσφέρει ελεγχόμενη ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας 
EN1176 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.  
 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ   13.900,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 παιδιά 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή ομάδα:  +4 ετών 

Καταλληλότητα 
για όλους: 

Όχι  
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Άρθρο (Α.Τ.6.) 
 

ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ (2Θ ΝΗΠΙΩΝ&1ΦΩΛΙΑ)ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Τεχνική περιγραφή 
Η κούνια αποτελείται από το σκελετό, δύο καθίσματα νηπίων και ένα κάθισμα φωλιά. Ο σκελετός 
κατασκευάζεται τρία ζεύγη από δύο ξύλινους κεκλιμένους κορμούς σε σχήμα 'Λ' που αποτελούν τα 'πόδια' 
της κατασκευής και ένα επιπλέον οριζόντιο ξύλινο κορμό από τον οποίο αναρτώνται τα καθίσματα 
παίδων.  
Κατασκευή σκελετού 
Ο ξύλινος σκελετός είναι κατασκευασμένος από κορμούς εμποτισμένης ξυλείας πεύκης διατομής Φ140-
160mm περίπου. Οι κορμοί των 'ποδιών' έχουν στρογγυλεμένες άκρες, δίνοντας στο τελείωμα της 
κολώνας ημισφαιρικό σχήμα. Στα σημεία σύνδεσης μεταξύ των κορμών των 'ποδιών', οι κορμοί 
σχηματίζουν κοιλότητες, ώστε να «αγκαλιάζουν» η μία την άλλη, με αφαίρεση μέρους του υλικού του 
κορμού στο σημείο επαφής, για να εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα της κατασκευής. 
Τα υποστυλώματα πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται 
στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας ανάμεσα στο 
ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της βάσης είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να είναι 
ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.  
Η σύνδεση κάθε ζεύγους ποδιών με τον οριζόντιο κορμό γίνεται μέσω μεταλλικών σωλήνων Φ33mm 
καμπυλωμένων σε γωνία.  
Κάθισμα Νηπίων 
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  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. Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται 
πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη για την αποφυγή 
πτώσεων. 
 
Κάθισμα φωλιά 
Η κούνια φωλιά αποτελείται από μεταλλικό γαλβανισμένο στεφάνι διαμέτρου 1200mm 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 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Ύψος πτώσης 1500 mm 

Μήκος 8000 mm 

Πλάτος 7720 mm 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 2500 

Μήκος 3160 
Πλάτος 6440 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 4-5 παιδιά 
Δραστηριότητες Κούνια-αιώρηση 
Ηλικιακή ομάδα ≥ 1 ετών 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Ναι  
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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. 
Η ανάρτηση της 'φωλιάς' από τη δοκό γίνεται μέσω ζεύγους αλυσίδων επικαλυμμένων με ελαστικά 
τεμάχια που εφαρμόζονται κατάλληλα στα κουζινέτα. Εκτός από την κύρια ανάρτηση υπάρχει επιπλέον 
στήριξη με αλυσίδα που συνδέεται με τη δοκό και τις αλυσίδες ανάρτησης της 'φωλιάς'. 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  6.400,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.7.) 
 

ΚΟΥΝΙΑ 4/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Τεχνική περιγραφή 
Η κούνια αποτελείται από το σκελετό 
και τέσσερα καθίσματα παίδων. Ο 
σκελετός κατασκευάζεται τρία ζεύγη 
από δύο ξύλινους κεκλιμένους 
κορμούς σε σχήμα 'Λ' που αποτελούν 

τα 'πόδια' της κατασκευής και ένα επιπλέον οριζόντιο ξύλινο κορμό από τον οποίο αναρτώνται τα 
καθίσματα παίδων.  
Κατασκευή σκελετού 
Ο ξύλινος σκελετός είναι κατασκευασμένος από κορμούς εμποτισμένης ξυλείας πεύκης διατομής Φ140-
160mm περίπου. Οι κορμοί των 'ποδιών' έχουν στρογγυλεμένες άκρες, δίνοντας στο τελείωμα της 
κολώνας ημισφαιρικό σχήμα. Στα σημεία σύνδεσης μεταξύ των κορμών των 'ποδιών', οι κορμοί 
σχηματίζουν κοιλότητες, ώστε να «αγκαλιάζουν» η μία την άλλη, με αφαίρεση μέρους του υλικού του 
κορμού στο σημείο επαφής, για να εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα της κατασκευής. 
Τα υποστυλώματα πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται 
στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας ανάμεσα στο 
ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της βάσης είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να είναι 
ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.  
Η σύνδεση κάθε ζεύγους ποδιών με τον οριζόντιο κορμό γίνεται μέσω μεταλλικών σωλήνων Φ33mm 
καμπυλωμένων σε γωνία.  
 
Κάθισμα Παίδων 
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  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) 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Ύψος πτώσης 1500 mm 

Μήκος 8000 mm 

Πλάτος 7720 mm 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 2500 

Μήκος 3160 
Πλάτος 6440 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 4 παιδιά 
Δραστηριότητες Κούνια-αιώρηση 
Ηλικιακή ομάδα ≥ 3 ετών 
 
 

 

  
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι 
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γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα καθίσματα. Το κάθισμα παίδων πληροί όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 
και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη 
χρήση. 
 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ  5.700,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
      

 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.8.) 
 
                                           ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 

▪ Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 120mm 
Mήκος: 3800mm 
Πλάτος: 82mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 750mm 
Μήκος: 5800mm 
Πλάτος: 2500mm 
 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪ Γενική τεχνική περιγραφή 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα 

που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται από ξύλινη πλατφόρμα 500x100mm 
και μήκους 3800mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην 
απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. 
Η βάση κατασκευάζεται από δύο κάθετους κορμούς Φ140mm με σφαιρικό τελείωμα προς αποφυγή 
τραυματισμών, οι οποίοι πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών μεταλλικών γαλβανισμένων βάσεων που 
απομακρύνουν τους κορμούς από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη υγρασίας. 
Στο άνω και στο κάτω μέρος τους ενώνονται μεταξύ τους με τρεις μεταλλικές ράβδους Φ34mm. Η κίνηση 
της πλατφόρμας επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένα από αλουμινούχο μπρούντζο, 
κράμα του οποίου οι μηχανικές ιδιότητες είναι εξαιρετικές. 
Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται μεταλλική ράβδος σε σχήμα ‘Π’ με 
στρογγυλοποιημένες Φ34mm και ύψους από το επίπεδο της οριζόντιας πλατφόρμας 740mm και οι οποίες 
στερεώνονται στα πλαϊνά της πλατφόρμας. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους 

Καταλληλότητα για  
ΑΜΕΑ: 

Ναι  



 

 

Σελίδα 90 

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  2.950,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.9.) 
 

   ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πλάτος : 69 εκ.   

Μήκος : 239 εκ.  
Ύψος : 152 εκ.  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πλάτος : 371 εκ.  
Μήκος : 586 εκ.  

 

Ύψος πτώσης: 100 εκ  
Ηλικιακή ομάδα:  4+  ετών  
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών 
Δραστηριότητες:  Ταλάντωση 
Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

• 1 σκελετό ταλάντωσης 

• 2 δοκούς στήριξης 

• 2 ελατήρια 

• 2 πατήματα 
Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για ταλάντωση των παιδιών σε όρθια θέση. 
Σκελετός: Κατασκευασμένος σωλήνες εξ’ ολοκλήρου από λακαρισμένο ατσάλι Ø60mm ειδικά 
διαμορφωμένο με κουρμπαριστή μορφή. 
Δοκοί στήριξης:  θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένους εν θερμώ κολώνες Ø110mm 
Πατήματα : θα είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, 
γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα 
πάχους 100 microns.  Η ένωση των ελατηρίων τόσο με τις βάσεις πάκτωσης όσο και με το σκελετό 
ταλάντωσης θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής τύπου ‘φωλιά’,  ώστε να 
εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα. 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  5.000,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
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Άρθρο (Α.Τ.10.) 
 
                                   ΜΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Γενικές διαστάσεις 

Ύψος:  870mm       

Διάμετρος: 
Διάμετρος 
περιστρεφόμενου δίσκου: 

1870mm 
 
 
1270mm 

  

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος 
πτώσης:      

≤1000mm       

Διάμετρος: 5870mm 
 

Γενική τεχνική περιγραφή 
Αποτελείται από:  

• ένα (1) μύλο ειδικά διαμορφωμένο για ΑΜΕΑ  

• μία (1) βάση εγκιβωτισμένη στο χώμα 
 

Δομή κατασκευής: 
Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω και σε ενήλικες. Πρόκειται για περιστρεφόμενη 
κυκλική μεταλλική πλατφόρμα με προστατευτικό κιγκλίδωμα και περιμετρική σταθερά ενσωματωμένη 
ράμπα. Επάνω στην περιστρεφόμενη επιφάνεια, το παιχνίδι διαθέτει μεταλλική κατασκευή για την είσοδο 
και σταθεροποίηση ενός αναπηρικού αμαξιδίου. Η κατασκευή πρέπει να είναι πιστοποιημένη επί ποινή 
αποκλεισμού κατά ΕΝ1176-1:2017 & ΕΝ1176-5:2019 και να προσκομίζεται το εν λόγω πιστοποιητικό. 
Ο μηχανισμός περιστροφής αποτελούμενος από διπλά, κωνικά, αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν είναι 
βυθισμένος στο χώμα έτσι ώστε η ενσωματωμένη ράμπα να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους. Η όλη 
κατασκευή είναι αρκετά ελαφριά ώστε να μπορεί να μεταφερθεί, όμως και αρκετά βαριά ώστε να 
αποτρέπονται οι φθορές από βανδαλισμούς. Η σταθερότητα της κατασκευής επιτρέπει σε άτομα με 
αναπηρικό αμαξίδιο να εισέρχονται στο παιχνίδι μέσω της περιμετρικής ράμπας. Για την στερέωση του 
οργάνου στο έδαφος χρησιμοποιείται αντίβαρο σκυροδέματος βάρους τουλάχιστον 1500 Kg. H 
διαμόρφωση του εδάφους περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του παιχνιδιού αποτρέπει τους πεζούς 
από την κατά λάθος διάσχιση της πλατφόρμας και βοηθάει στην αποφυγή ατυχημάτων και την ενίσχυση της 
ασφάλειας του παιχνιδιού.  
Η κυκλική μεταλλική πλατφόρμα αποτελείται από τον σκελετό, το πάτωμα και το προστατευτικό 
κιγκλίδωμα. Ο σκελετός κατασκευάζεται από σωλήνα διατομής Φ 48,3mm και ενισχύσεις από κοιλοδοκό 
50x30mm. Το πάτωμα αποτελείται από αντιολισθητική λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 3mm ενώ το 
προστατευτικό κιγκλίδωμα από σωλήνα ανοξείδωτο διατομής Φ42,4 και πάχους 3mm.  
Στην είσοδο τοποθετείται ανοξείδωτη αλυσίδα κατά DIN 766 η οποία δύναται στο ένα άκρο της να 
ασφαλίζει και να απασφαλίζει.  
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     
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ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  5.750,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.11.) 
 
                              ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
 
Γενικές διαστάσεις                                         

 

 
                          Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm  
Μήκος: 3690mm  
Πλάτος: 3320mm  

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το όργανο είναι κατάλληλο 
για συμμετοχή παιδιών όλων 
των δεξιοτήτων ικανοτήτων. 
Ο φορέας κατασκευάζεται 
από σύνθετη συμπαγή 

ξυλεία Πεύκης σε μορφή «λαγού» ή αντίστοιχο. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές 
και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. Εκατέρωθεν της μορφής η κατασκευή 
συμπληρώνεται από πάνελ που αναπαριστά τα αυτιά του «λαγού» ή αντίστοιχο. 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο 
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης 
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη 
συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην 
πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  860,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.12.) 
 
                           ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1220mm         

Ύψος: 850mm  
Μήκος: 690mm  
Πλάτος: 320mm  

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 1 παιδί  

Δραστηριότητες: Ταλάντωση  

Ηλικιακή ομάδα: 1,5-14 ετών  

Καταλληλότητα για  
όλους: Ναι 
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Μήκος: 3380mm 
Πλάτος: 400mm 

 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

 <600mm  

Μήκος:  5380mm 
Πλάτος: 2400 mm 

 
 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Το όργανο είναι κατάλληλο για συμμετοχή παιδιών όλων 
των δεξιοτήτων ικανοτήτων. 
Αποτελείται από: δύο καθίσματα, δύο θεματικές μορφές 
«αλόγων» ή αντίστοιχο που αναπαριστούν το κεφάλι και 
άλλες τέσσερις που συμπληρώνουν τη μορφή, μία κεντρική 

δοκό στήριξης, ένα μηχανισμό ταλάντωσης, δύο ελατήρια, αντιολισθητικά χερούλια και στήριξη στο 
κέντρο σε διπλό ελατήριο. 
Δομή κατασκευής: 
Πρόκειται για τραμπάλα δύο (2) ατόμων, που ταλαντώνεται πάνω σε ζεύγος ελατηρίων ισαπέχοντων από 
τον κεντρικό άξονα. Αποτελείται από έγχρωμες επιφάνειες HPL εξωτερικής χρήσης, με τη μορφή ‘αλόγων’ 
ή αντίστοιχο, δύο (2) καθίσματα HPL βιδωμένα πάνω σε μία (1) κεντρική ξύλινη δοκό από πεύκη αρκτικού 
κύκλου διαστάσεων 115x115mm με στρογγυλεμένες άκρες, προς αποφυγή τραυματισμών. Η κεντρική 
δοκός εδράζεται και συσφίγγεται σε αμφίπλευρα τοποθετημένες μεταλλικές επιφάνειες, ειδικά 
διαμορφωμένες. Αυτές καταλήγουν σε ζεύγος τριγώνων που δημιουργεί την έδρα του κεντρικού άξονος 
παλινδρόμησης. Ο κεντρικός άξονας παλινδρόμησης φέρει ένσφαιρους τριβείς και στα άκρα του 
τοποθετούνται δακτύλιοι πολυμερούς ειδικού τύπου με αντιτριβικές ιδιότητες. Το ελατήριο είναι 
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον 
εγκλωβισμό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών. Επίσης διαθέτει χερούλια και ποδοστήρια για να 
τοποθετούν πάνω σε αυτά τα πόδια τους. Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα από 
πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία 
του παιχνιδιού.  
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  3.500,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.13.) 
 
                                   ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 3640mm 
Μήκος: 6750mm 
Πλάτος:3380 mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μήκος: 10260mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Ταλάντευση  
 

Ηλικιακή ομάδα: 3-14 ετών 

Καταλληλότητα για  
όλους: 

Ναι  
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Πλάτος:6750mm 
Ύψος πτώσης:1250mm 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες:10παιδιά 
Δραστηριότητες:ανάβαση-ολίσθηση, αναρρίχηση, γέφυρα,διαδραστικά παιχνίδια 
Ηλικιακή ομάδα:3-14 ετών 
Καταλληλότητα για όλους:Όχι 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Το σύνθετο αποτελεί μικτή κατασκευή και έχει θέμα τη φύση, καθώς διαθέτει διακοσμητικά στοιχείαμε 
μορφή φυτών και εντόμων. Αποτελείται από δύο ανισοϋψείς πύργους, έναν εξαγωνικό και έναν 
τριγωνικό, που ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρα και συνδυάζονται με δραστηριότητες ανάβασης-
κατάβασης, αναρρίχησης, ολίσθησης, διαδραστικά στοιχειάκαι ένα καθισματάκι στις πλευρές τους. Ο 
εξαγωνικός πύργος διαθέτει αντίστοιχη θεματική επιστέγαση. 
 
 
Ο κατακόρυφος σκελετός της κατασκευής κατασκευάζεται από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής 
σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm 
γαλβανισμένη εν θερμώ που φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η 
πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm στο σιδηροσωλήνα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της 
θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από HDPE δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην 
κολώνα. Οι κολώνες καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της 
κολώνας είναι εξαγωνική διαστάσεων 115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mmενώ 
στερεώνονται με βίδες Μ10 x140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος 
διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Τα πατάρια των πύργων αποτελούνται από αντιολισθητικά 
HPL, πάχους 14mm, τα οποία στηρίζονται κατάλληλα σε σύστημα από μεταλλικές τραβέρσες που 
συνδέονται με τις κολώνες της κατασκευής. 
 
Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων 
Εξαγωνικός πύργος 
Ο εξαγωνικός πύργος διαθέτει πατάριγενικών διαστάσεων 1800x1600mm, έξι υποστυλώματα ύψους 
3000mm, με απόσταση μεταξύ τους 800mm,θεματική επιστέγαση και απέχει από το έδαφος 1250mm. 
Οιπλευρές εκατέρωθεν της γέφυρας συνδέονται με ανάβαση με λαβές με σχήμα “κάμπιας” από τη μία 
πλευρά και με μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους από την άλλη.Η πλευρά απέναντι από την γέφυρα 
συνδέεται με σύστημα τσουλήθρας και οι δύο πλευρές εκατέρωθεν της τσουλήθρας καλύπτονται με 
κατακόρυφα πάνελ προστασίας πτώσης από HPL πάχους 12mm, από την μία πλευρά το φράγμα φέρει 
διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς το παιχνίδι, ενώ από την άλλην φέρει 
πλεξιγκλάς με  εξωτερικής διαμέτρου Φ300mm. Κάτω από το πατάρι προσαρμόζεται διαδραστικό πάνελ 
και καθισματάκι. Η επιστέγαση αποτελείται από 3 πάνελ από HPL πάχους 12mm σχήματος φύλλων. Τα 
πάνελ συνδέονται μεταξύ τους στο άνω άκρο τους με τρεις μεταλλικούς συνδέσμους και στο κάτω άκρο 
τους στηρίζονται ανάμεσα στις κολώνες της κατασκευής, μέσω μεταλλικών σωλήνων. 
 
Τριγωνικός πύργος 
Ο τρίγωνος πύργος διαθέτει πατάρι με μήκος πλευράς μεταξύ των τριών υποστυλωμάτων 800mmκαι 
απέχει από το έδαφος 950mm. Τα δύο υποστυλώματα, στα οποία προσαρτάται η γέφυρα, έχουν ύψος 
1850mm, ενώ το τρίτο έχει ύψος 2700mmκαι φέρει διακοσμητική ανεμοδούρα με δυνατότητα 
περιστροφής από πάνελ HPL. Η πλευρά του παταριού που συνδέεται με κεκλιμένη ράμπα 
ανάβασης,διαθέτει πάνελ HPLπάχους 12mm που σχηματίζουν άνοιγμα για την πρόσβαση στο πατάρι του 
πύργου από εκείνη την πλευρά και φέρουν κυκλικές εγκοπές για να διευκολύνεται η ανάβαση. 
Κεκλιμένη ράμπα ανάβασης 
Η κεκλιμένη ράμπα ανόδου αποτελείται από αντιολισθητικό HPL πάχους 14mm διαστάσεων 
1120x800mm. Η ράμπα έχει κυματιστή μορφή και φέρει εγκοπές για να επιτυγχάνεται η ανάβαση. 
Γέφυρα 
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Η γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων και έχει μήκος 1540mm και πλάτος 
800mm. Αποτελείται από το πάτωμα της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές. Το 
πάτωμα της γέφυρας συντελείται από αντιολισθητικό HPL,πάχος 14mm,το οποίο τοποθετείταιπάνωσε 
κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό πλαίσιοπου συνδέεται με τις μεταλλικές τραβέρσες της κατασκευής. 
Οι πλευρικές προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται απόδύο HPL,πάχους 18mm και γενικών 
διαστάσεων 1850x1050mmπερίπου,εκατέρωθεν του πατώματος, με κυματιστή μορφή και φέρουν κάθετες 
διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς τη γέφυρα. 
Σύστημα Τσουλήθρας (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm&L=2000mm, h=950mm (HPL)) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η 
σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης έχει μήκος 
2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζονται αμφότερες από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες 
υάλου πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν οπές μέσω 
των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές των τσουληθρών 
κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος “μαργαρίτας”, κατασκευάζονται 
από HPL πάχους 12mmκαι στο άνω μέρος τους, σε ύψος 700 mm από τη σκάφη, ενώνονται με την μπάρα 
κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά 
αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από τις τσουλήθρες. Τα σύστημα 
των τσουληθρών εφαρμόζουν μεταξύ των υποστυλωμάτων των παταριών και για την πάκτωση ή τη 
στήριξη τους κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στις τσουλήθρες. 
Ανάβαση με λαβές “κάμπια” 
Η ανάβαση αποτελείται από πάνελ HPL πάχους 18mm που έχουν σχήμα“κάμπιας”. Το κεφάλι της κάμπιας 
που βρίσκεται στην κορυφή της κατασκευής συνδέεται με το πατάρι του πύργου, ενώ κατά μήκος της 
τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία χειρολαβές-ποδολαβές πολυαμιδίου που βοηθούν το παιδί κατά την 
ανάβαση στον πύργο. Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι και σε κατάλληλο ύψος από αυτό τοποθετείται 
μεταλλική-σωλήνα λαβή που εξυπηρετεί στην ασφαλή είσοδο του παιδιού στον πύργο. 
Μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους 
Η δραστηριότητα αποτελείται από καμπύλη μεταλλική σωλήνα Φ42,4mm περίπου η οποία πακτώνεται 
στο ένα άκρο της εντός του εδάφους και στο άλλο συνδέεται με το πατάρι του πύργου. Εκατέρωθεν των 
πλευρών της σωλήνας υπάρχουν καμπύλες σωλήνες-δακτύλιοι Φ33,7mm που εξυπηρετούν στην ανάβαση 
στον πύργο. Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι και σε κατάλληλο ύψος από αυτό τοποθετείται μεταλλική-
σωλήνα λαβή που εξυπηρετεί στην ασφαλή είσοδο του παιδιού στον πύργο. 
Διαδραστικό πάνελ 
Το διαδραστικό πάνελ από HPL, πάχους 12mm, έχει αντίστοιχη θεματολογία, προσαρμόζεται ανάμεσα 
από τα υποστυλώματατου εξαγωνικού πύργου κάτω από το πατάρι και διαθέτει εγκοπές μέσα στις οποίες 
μετακινούνται ενσωματωμένα πάνελ HPL με θεματική μορφή. 
 
Καθισματάκι 

Το καθισματάκι έχει κυματιστή μορφή και αποτελείται από πάνελ HPL πάχους 18mm και μήκους τέτοιο 
ώστε να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα του εξαγωνικού πύργου σε ύψος 350mm από το 
έδαφος. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  14.500,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.14.) 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 3000mm 
Μήκος:6880mm 
Πλάτος: 4790mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μήκος: 9880mm 
Πλάτος: 7790mm 
Ύψος πτώσης:600mm 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 12 παιδιά 
Δραστηριότητες: 0Ανάβαση – ολίσθηση, αναρρίχηση, διαδραστικά πάνελ 
Ηλικιακή ομάδα:1,5-14 
Καταλληλότητα για όλους: Ναι 
 
Το σύνθετο αποτελεί μικτή κατασκευή και έχει θέμα τη φύση, καθώς διαθέτει δραστηριότητες και 
διακοσμητικά στοιχεία με αντίστοιχη θεματολογία. Αποτελείται από τρία πατάρια ενωμένα το ένα με το 
άλλο, δύο σχήματος τραπεζίου και ένα τετράγωνο ανάμεσα τους, που συνδέονται περιμετρικά με 
δραστηριότητες ανάβασης-κατάβασης, αναρρίχησης και δύο διαδραστικά πάνελ. Τα τρία κεντρικά 
πατάρια ενώνονται διαμέσου ενός τούνελ, αριστερά και μιας γέφυρας με σχοινιά δεξιά με δύο ακόμα 
πατάρια σε σχήμα τραπεζίου στα οποία προσαρμόζονται δραστηριότητες ανάβασης-κατάβασης, 
αναρρίχησης και ολίσθησης. Tο ψηλότερο υποστύλωμα της κατασκευής φέρει θεματική. Το όργανο είναι 
κατάλληλο για συμμετοχή παιδιών όλων των δεξιοτήτων ικανοτήτων. 
 
Οι πλευρές των παταριών που δεν συνδέονται με κάποια δραστηριότητα καλύπτονται με κατακόρυφα 
πάνελ προστασίας πτώσης και φέρουν διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς το 
παιχνίδι. Το τετράγωνο πατάρι διαθέτει θεματικό πάνελ σχήματος διαστημόπλοιου και φέρει κυκλικό 
άνοιγμα, το οποίο καλύπτεται με πλεξιγκλάς με μορφή θόλου, εξωτερικής διαμέτρουΦ340mm και 
καθισματάκι το οποίο προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα το παταριού. 
Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες του συνθέτου είναι: 

• σύστημα τσουλήθρας με θέμα “μαργαρίτα” 

• κλίμακα ανόδου 

• κεκλιμένο δίχτυ αναρρίχησης 

• σύστημα ανάβασης με μπάρες ανόδου και πάνελ 

• μπάρες ανόδου 

• θεματικό διαδραστικό πάνελ με μετακινούμενα στοιχεία 

• διαδραστικό πάνελ με γρανάζια. 

• ράμπα αναρρίχησης 

• τούνελ 

• γέφυρα με σχοινιά 
 
Ο κατακόρυφος σκελετός της κατασκευής κατασκευάζεται από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής 
σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm 
γαλβανισμένη εν θερμώ που φέρει επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η 
πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm στο σιδηροσωλήνα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της 
θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από HDPE δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην 
κολώνα. Οι κολώνες καλύπτονται στην κορυφή τους με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της 
κολώνας είναι εξαγωνική διαστάσεων 115x115mm και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mm ενώ 
στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος 
διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Τα πατάρια των πύργων αποτελούνται από αντιολισθητικά 
HPL, πάχους 14mm, τα οποία στηρίζονται κατάλληλα σε σύστημα από μεταλλικές τραβέρσες που 
συνδέονται με τις κολώνες της κατασκευής. 
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Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων 
 
Σύστημα τσουλήθρας «μαργαρίτα» 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.  
Η σκάφη έχει μήκος 1200mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP 
(GLASSFIBRERAINFORCEDPOLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες 
πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές 
της τσουλήθρας κατασκευάζονται απόπάνελHPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος μισού “διαστημόπλοιου” κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 
12mm.Στο άνω μέρος, σε κατάλληλο ύψος από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα 
κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά 
αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
. 
 
Κλίμακα ανόδου για πατάρι 
Η κατασκευή απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης. Τα πλαϊνά 
κατασκευάζονται από HPL, πάχους 18mm και γενικών διαστάσεων 960x600mm, έχουν ημικυκλικό σχήμα, 
φέρουν κάθετες διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς τη σκάλα και οριζόντιες, στις 
οποίες “εισχωρούν” οι βαθμίδες, γενικών διαστάσεων 810x173mm, οι οποίες κατασκευάζονται από πάνελ 
HPL πάχους 18mm. 
 
Κεκλιμένο δίχτυ αναρρίχησης 
Το κεκλιμένο δίχτυ αναρρίχηση αποτελείται από μεταλλική βάση και το πλέγμα. Το κάθε συρματόσχοινο 
έχει διάμετρο Φ16mm και είναι επενδυμένο με ίνες πολυεστέρα, πολυαμιδίου ή άλλου αντίστοιχου 
ανθεκτικού πλαστικού. Το δίχτυ, διαστάσεων 1100x900mm περίπου, συνδέεται στο πατάρι σε ύψος 
600mm,τα συρματόσχοινα συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με κατάλληλα διαμορφωμένους 
συνδέσμους. 
 
Σύστημα ανάβασης με μπάρες ανόδου και πάνελ HPL 
Οι μπάρες ανάβασης αποτελούνται από 3 μεταλλικές σωλήνες Φ33.7mm και προσαρμόζονται ανάμεσα σε 
2 πάνελ HPL, πάχους 18mm, τα οποία στηρίζονται στα υποστυλώματα του πύργου. Τα πάνελ από 
HPLέχουν ημικυκλικό σχήμα και φέρουν κυκλικές εγκοπές που βοηθούν στην ανάβαση. 
 
Μπάρες ανάβασης 
Οι μπάρες ανάβασης αποτελούνται από τρεις μεταλλικές σωλήνες Φ33.7mm και προσαρμόζονται 
ανάμεσα στα υποστυλώματα του παταριού. Οι δύο χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο πατάρι από 
εκείνη την πλευρά και η τρίτη τοποθετείται στα 70cmαπό το ύψος του παταριού ως φράγμα προστασίας 
από πτώση. 
 
Διαδραστικό πάνελ με μετακινούμενα στοιχεία 
Το διαδραστικό πάνελ από HPL, πάχους 12mm, αποτελείται από εγκοπές μέσα στις οποίες μετακινούνται 
ενσωματωμένα πάνελ HPL με θεματική μορφή. 
 
Διαδραστικό πάνελ  με γρανάζια 
Το πάνελ κατασκευάζεται από HPLπάχους 12mm πάνω στο οποίο προσαρμόζονται γρανάζια από  HPL 

Ράμπα 
ανό
δο
υ 

Αποτελείται από δύο HPLπάχους 12mmδιαστάσεων 1035x288mmεσωτερικά των οποίων τοποθετείται 
αντιολισθητικό HPL πάχους 14mmδιαστάσεων περίπου 895x784mm.Τα πλαϊνά HPL, και στο σημείο που 
τοποθετείται το HPL φέρουν κατά το μήκος τους εγκοπή ικανού φάρδους και βάθους 4mmστην οποία και 
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εισχωρεί το HPL. Στο επάνω μέρος της ράμπας τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές για την βοήθεια του 
χρήστη. Η σύνδεση της ράμπας στην υφιστάμενη κατασκευή επιτυγχάνεται με μεταλλική στήριγμα. 

Πολυεστερικό τούνελ (HPL) 
Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ585mm, μήκους περίπου1000mm στερεωμένο σε 
πλαϊνά από HPL, πάχους 12mm. Η κατασκευή συνδέεται ανάμεσα στους δύο πύργους. 

 
Γέφυρα ίσια με συρματόσχοινα 

Η ίσια γέφυρα με συρματόσχοινα ενώνει πατάρια πύργων χωρίς υψομετρική διαφορά. Αποτελείται από το 
πλέγμα του δαπέδου τα πλευρικά προστατευτικά στοιχεία και τις κουπαστές.  
Τα πλευρικά προστατευτικά και το δάπεδο της γέφυρας κατασκευάζονται από συρματόσχοινο διαμέτρου 
16mmυπενδεδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Οι κουπαστές της γέφυρας κατασκευάζονται από σωλήνα 
διαμέτρου 42,4mm. 

ΣΚΕΠΗ ΣΥΝΝΕΦΟ 
Η σκεπή απαρτίζεται από δύο μεταλλικές βάσεις και  πάνελ σκίασης.  
Για την κατασκευή της βάσης χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες διατομής Φ42.4mmκαι πάχους 2mmοι 
οποίοι και φέρουν πολλαπλές κατεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε σωλήνας φέρει τρία 
κουρμπαρίσματα κατά μήκος του ώστε να σχηματίζει τρίγωνο με κάθετες απολήξεις. Επίσης στην μία του 
ευθύγραμμη πλευρά αφαιρείται υλικό διαμπερώς προσανατολισμένο ώστε να «υποδεχτεί» το συνδετικό 
πάνελ (HPL) στο οποίο μετέπειτα συνδέεται το κυρίως πάνελ. Η σύνδεση των σωλήνων με τις κολώνες της 
κατασκευής επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένα χυτοσιδηρά τεμάχια ημισφαιρικής μορφής διαμέτρου 
115mm περίπου. Τα ημισφαιρικά ειδικά τεμάχια τοποθετούνται εξωτερικά των ορθοστατών. 
Την σκεπή συμπληρώνει το διακοσμητικό πάνελ σκίασης τοποθετημένο υπό γωνία επάνω στην μεταλλική 
βάση. Φέρει διαμπερείς εγκοπές στις άκρες του το οποίο εξυπηρετεί στην υποδοχή των συνδετικών 
ενδιάμεσων πάνελ. Όλα τα πάνελ κατασκευάζονται από HPL (High Pressure Laminate) 
 

ΣΚΕΠΗ ΦΥΛΛΟ 
Η σκεπή απαρτίζεται από τρεις μεταλλικές βάσεις και το διακοσμητικό πάνελ σκίασης.  
Για την κατασκευή της βάσης χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες διατομής Φ42.4mmκαι πάχους 2mm. 
Η σύνδεση των σωλήνων με τις κολώνες της κατασκευής επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένα 
χυτοσιδηρά τεμάχια ημισφαιρικής μορφής διαμέτρου 115mmπερίπου. Τα ημισφαιρικά ειδικά τεμάχια 
τοποθετούνται εξωτερικά των ορθοστατών. Την σκεπή συμπληρώνει το διακοσμητικό πάνελ σκίασης 
τοποθετημένο υπό γωνία επάνω στην μεταλλική βάση. Το διακοσμητικό πάνελ κατασκευάζεται από HPL 
(High Pressure Laminate) πάχους 12mm. 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
Το κάθισμα γενικών διαστάσεων 970x300mmπερίπου ενώ εδράζεται ανάμεσα από τους ορθοστάτες του 
παταριού διαμέσω μεταλλικών ανοξείδωτων συνδέσμων πάχους 3mm. Το κάθισμα κατασκευάζεται από 
HPLπάχους 12mm. Την κατασκευή συμπληρώνει ανοξείδωτο στήριγμα από ανοξείδωτο σωλήνα 
τοποθετημένο στο κάτω μέρος του. 
 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  15.550,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
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Άρθρο (Α.Τ.15.) 
ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ  ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Γενικές διαστάσεις 
 

Ύψος: 2500mm 
Μήκος: 5680mm 
Πλάτος: 1670mm 

 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

  1300mm 

Μήκος: 5750mm 
Πλάτος   7000mm 

 

▪ Περιγραφή 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό 
γωνία και τέσσερα καθίσματα παιδιών. Το όργανο είναι κατάλληλο για συμμετοχή παιδιών όλων των 
δεξιοτήτων ικανοτήτων.  
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό 
γωνία και έχει τέσσερα καθίσματα παίδων και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών. 
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm. Τα έξι υποστυλώματα 
κατασκευάζονται από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα 
αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm γαλβανισμένη εν θερμώ που φέρει 
επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm 
στο σιδηροσωλήνα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από 
HDPE δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην κολώνα. Οι κολώνες καλύπτονται στην κορυφή τους 
με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της κολώνας είναι εξαγωνική διαστάσεων 115x115mm 
και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ0 x 140σε ειδικά διαμορφωμένο 
μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.  
 Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται 
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα  9mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα 
υποστυλώματα της κούνιας. 
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. 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 που απολήγουν στα καθίσματα. 
Η όλη κατασκευή πακτώνεται ή βιδώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ 
μεταλλικών βάσεων.  
Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από 
λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε 
να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  2.200,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.16.) 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 παιδιά 

Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 
 

Ηλικιακή ομάδα: 3-14 ετών 

Καταλληλότητα για  
όλους: 

Ναι 



 

 

Σελίδα 100 

ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ  ΝΗΠΙΩΝ 
 

▪ Γενικές διαστάσεις 
 

Ύψος: 2500mm 
Μήκος: 2900mm 
Πλάτος: 1670mm 

 

▪ Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

  1300mm 

Μήκος: 3000mm 
Πλάτος   7000mm 

 

▪ Γενική τεχνική περιγραφή 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων. Το όργανο είναι κατάλληλο για συμμετοχή 
παιδιών όλων των δεξιοτήτων ικανοτήτων.  
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα 
κατασκευάζονται από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής σύνθεσης. Συγκεκριμένα κάθε κολώνα 
αποτελείται από ένα σιδηροσωλήνα διατομής Φ88,9 πάχους 3mm γαλβανισμένη εν θερμώ που φέρει 
επικάλυψη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η πρόσφυση της επικάλυψης πάχους 5mm 
στο σιδηροσωλήνα γίνεται εργοστασιακά με τη μέθοδο της θερμής διέλασης. Η επιπλέον επικάλυψη από 
HDPE δίνει το τελικό σχήμα εξαγωνικής διατομής στην κολώνα. Οι κολώνες καλύπτονται στην κορυφή τους 
με ειδικά καπάκια πολυαμιδίου. Η τελική διατομή της κολώνας είναι εξαγωνική διαστάσεων 115x115mm 
και πλευρά εξαγώνου περίπου 58mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο 
μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο 
μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 
διακοσμητικά πανέλα αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της 
κούνιας. 
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  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 που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 
Η όλη κατασκευή πακτώνεται ή βιδώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ 
μεταλλικών βάσεων.  
Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από 
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν κλωβό επενδεδυμένο με 
πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  2.750,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.17.) 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 

Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 
 

Ηλικιακή ομάδα: 
1,5-4 ετών 
 

Καταλληλότητα για  
όλους: Ναι 

Όχι  
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▪ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων που συνδέονται ανά δύο με οριζόντιες δοκούς, 
σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Π.    
Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95 x 95 x 1000mm. Οι οριζόντιες 
δοκοί έχουν διαστάσεις 95 x 95 x 2690mm και φέρουν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ, ανά 
300mm, οι οποίες καταλήγουν σε επτά ξύλινα πατήματα διαστάσεων 95 x 95 x 695mm, σε ύψος περίπου 
400mm από το έδαφος. Τα άκρα των ξύλινων πατημάτων διατρέχουν επίσης δύο αλυσίδες που 
καταλήγουν στα υποστυλώματα. 
 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.     

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ.    
 

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)    

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  1.550,00€  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ     
  

 
 
Άρθρο (Α.Τ.18.) 
 

4/ΘΕΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
Γενικές διαστάσεις                                         

 

 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης: 

<600 mm 

Διάμετρος: 4000 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 1200 
Μήκος 2700 
Πλάτος 1000 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης <600 mm 

Μήκος 5700 mm 
Πλάτος 4000 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες 2 παιδιά 
Δραστηριότητες Ισορροπία, αναρρίχηση 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
Καταλληλότητα 
για ΑΜΕΑ Όχι  

Ύψος: 540 mm  
Μήκος: 1000 mm 
Πλάτος: 1000 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 παιδιά 

Δραστηριότητες: Ταλάντωση   
 

Ηλικιακή ομάδα: 1,5 - 14 ετών 

Καταλληλότητα για όλους: Ναι  
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το όργανο είναι κατάλληλο για συμμετοχή παιδιών όλων των δεξιοτήτων ικανοτήτων.  
Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση. 
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι διαμορφωμένο 
έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού 
υπάρχουν τέσσερις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο 
φορέας συνδέεται με τη βάση. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο 
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης 
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη 
συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην 
πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ  950,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.19.) 

ΠΑΓΚΑΚΙ 
 

Γενικές διαστάσεις 
 
Ύψος: 700mm 
Μήκος: 1750mm 
Πλάτος: 690mm 
 
 

Τεχνική περιγραφή 
 
Γενικά το παγκάκι απαρτίζεται από το κάθισμα και τον χυτοσιδηρό σκελετό. 
 
Το κάθισμα αποτελείται από δεκαοκτώ  (18) ξύλα μήκους 1750mm και διατομής 27x40mm και δύο 
ξυλοτεμάχια διατομής 55x70mm τα οποία και αποτελούν την αρχή και το τέλος του καθίσματος. Τα 
δεκαοκτώ ξυλοτεμάχια φέρουν συγκρατούνται μεταξύ τους διαμέσω πέντε ραβδών σπειρώματος Μ5, ενώ 
στα ενδιάμεσα τμήματα τους τοποθετούνται αποστάτες πολυεθυλενίου. Οι απολήξεις των σπειρωμάτων 
βρίσκονται σε μεταλλική λάμα διατομής 50x5mm, η οποία φέρει και επιπλέων οπές τόσο για την 
τοποθέτηση των δύο υπολοίπων ξυλοτεμαχίων όσο και για την συγκράτηση τους στον χυτοσιδηρό 
σκελετό. Η όλη συναρμογή γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρχει πουθενά ορατός σύνδεσμος ή 
οπή. 
Ο σκελετός αποτελείται από δύο πόδια χυτοσίδηρα από πεταλοειδή γραφίτη σύμφωνα με το ΕΝ200. Στις 
απολήξεις των ποδιών υπάρχουν οπές με κατάλληλα διαμορφωμένο εσωτερικό σπείρωμα Μ8 για την 
συνδεσμολογία του καθίσματος. Ο σκελετός ενισχύεται οριζόντια με σωλήνα διατομής Φ26,9mm και 
πάχους 2,5mm ο οποίος και φέρει εσωτερικό σπείρωμα στις απολήξεις του για την στερέωση του στα 
πόδια. Η συνδεσμολογία γίνεται με μπουλόνια Μ12x50mm.  
Τα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, 
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Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ  950,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
  
Άρθρο (Α.Τ.20.) 
 
KIOΣΚΙ 
 
Γενικές διαστάσεις 
 
Ύψος: 3000 mm 
Πλευρά εξαγώνου: 2500 mm 
Επιφάνεια: 17     m2 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με πλάτη. 
Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 95 x 95mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία 
τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη 
αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία 
προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος 
περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη στέγη. 
Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης, το διακοσμητικό κορυφής και τις 
καλύπτρες. 
Ο σκελετός της στέγης απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια διατομής 120x58mm τα 
οποία συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια διαμέσω μπουλονιών 
M8x140mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο.  
Τα τρίγωνα της στέγης απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διατομής 28x60mm τα οποία δημιουργούν τις 
δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής 45x50mm τοποθετημένο στο ύψος 
του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια στερεώνονται ξύλινες τεγίδες ειδικού διαμορφωμένου προφίλ έτσι 
ώστε να ‘’θυληκώνουν’’ μεταξύ τους διατομής 95x27mm. Η συναρμογή των τριγώνων με τον σκελετό της 
σκεπής επιτυγχάνεται διαμέσω ξυλοβίδων Μ6x50mm. 
Στα σημεία που τα τρίγωνα της σκεπής εφάπτονται μεταξύ τους τοποθετούνται ξύλινες καλύπτρες διατομής 
45x20mm. Στην κορυφή της σκεπής τοποθετείται ξύλινο τεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης και 
κολώνα προσδίδοντας αισθητική στην όλη κατασκευή. 
Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται καθιστικό 
με πλάτη.  Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x 95 mm και η πλάτη από δύο όμοια. Το 
κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της 
κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται μέσω ξύλων , στα υποστυλώματα. 
 
 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ  6.100 € 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
Άρθρο (Α.Τ.21.) 
 
 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ 

Διαστάσεις                             

Ύψος: 960mm 
Μέγιστη διάμετρος: 550mm 
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Ο κάδος απορριμμάτων φέρει επιφάνεια ξύλινης απομίμησης και αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο 
σώμα και βάση, από το ίδιο υλικό (DURAPOL ή αντίστοιχο υλικό υψηλών προδιαγραφών). Το υλικό 
κατασκευής του κάδου είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, πιθανούς βανδαλισμούς και 
χρήζει ελάχιστης συντήρησης αφού η επιφάνειά του δεν απαιτεί βάψιμο, καθαρισμό και το χρώμα της 
διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Ο κάδος δεν παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή 
κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με εσοχές και 
ανάγλυφες γραμμές ώστε να αποδίδεται η μορφή του ξύλου. Ταυτόχρονα πρόκειται για ένα υλικό 
ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Στο κυρίως σώμα διατομής ~550mm προσαρμόζεται το ενιαίο 
καπάκι με άνοιγμα στη μία πλευρά για τη ρίψη απορριμμάτων και την παράλληλη προστασία του 
εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων 
είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επίσης φέρει σύστημα αυτόματου κουμπώματος ανάμεσα στο κυρίως σώμα και το 
καπάκι, που διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο για την αποκομιδή. Περιέχει μεταλλικό εσωτερικό κάδο 
χωρητικότητας 65lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η χρωματική επιλογή για τον κάδο περιλαμβάνει δύο 
αποχρώσεις: ανοιχτού και σκούρου ξύλου. Και στις δύο περιπτώσεις η ανάγλυφη επιφάνεια σε 
συνδυασμό με το χρωματισμό ‘τύπου ξύλου’ προσδίδει στον κάδο μία ‘φυσική’ μορφή που μπορεί εύκολα 
να χρησιμοποιηθεί σε φυσικό περιβάλλον και να συνδυαστεί με το τοπίο. 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ  950,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 

 

Άρθρο (Α.Τ.22.) 
 
ΒΡΥΣΗ 
 
Βρύση προκατασκευασμένη συνολικών διαστάσεων περίπου 350mm x 600mm και ύψους 1000mm. 
Το κυρίως σώμα της είναι τετράγωνης διατομής διαστάσεων 150mm x 150mm κατασκευασμένο από 
χάλυβα, πάχους 4 mm τουλάχιστον. Τα χαλύβδινα μέρη της βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 
Στην κατασκευή συμπεριλαμβάνεται η χαλύβδινη εσχάρα εκροής υδάτων μετά του πλαισίου της. Πάνω 
στον κορμό και σε απόσταση 75cm από το έδαφος υπάρχει μπουτόν χρωμίου ρύθμισης ροής του νερού, 
με ή χωρίς χρονοκαθυστέρηση. Για την στήριξη του μπουτόν χρησιμοποιείται ειδικό τεμάχιο από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  
Για την κατασκευή της σχάρας χρησιμοποιείτε πλαίσιο κατασκευασμένο από σιδηρογωνία διατομής 40x60 
και πάχους 4mm. Εσωτερικά αυτής τοποθετείται διάτρητο τεμάχιο ανοξείδωτο πάχους 4mm. Η σχάρα 
πακτώνεται στο έδαφος. Η βρύση έχει προεγκατεστημένη εγκατάσταση ύδρευσης. 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ  950,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

Βάρος: 16.2kg 
Χωρητικότητα εσωτερικού 
κάδου: 

 
65lt 
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Άρθρο (Α.Τ.23.) 
 
 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ- HPL ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ 
 
Γενικές διαστάσεις 
 
Ύψος:               1800   mm 

Μήκος:               970 mm 

Πλάτος:               70 mm 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
 
Αποτελείται από μεταλλικό κεντρικό υποστύλωμα και επιφάνειες HPL εγχάρακτες. 
 
Τα κεντρικό υποστυλώματα διατομής Φ76,1 και πάχους 2,5 mm πακτώνεται στο έδαφος και αποτελεί τον 
φέρων οργανισμό της κατασκευής. Εκατέρωθεν και καθ’ ύψος φέρει καταλληλά διαμορφωμένες εγκοπές 
στις οποίες εισέρχονται οι επιφάνειες των HPL.  
Η πινακίδες κατασκευάζονται από HPL πάχους 12 mm και έχουν ημικυκλική μορφή. Οι δύο επιφάνειες 
(μικρή και μεγάλη) τοποθετούνται αντιδιαμετρικά του κεντρικού στύλου και σε διαφορετικά ύψη. Οι 
επιφάνειες αυτών που εφάπτονται με τον κεντρικό στύλο έχουν προέκταση στις ίσιες πλευρές τους ώστε 
να εισέρχονται στο κεντρικό υποστύλωμα. Για την ορθή στερέωση αυτών τοποθετούνται εγκάρσια 
μπουλόνια ικανής διατομής τα οποία επικαλύπτονται με πλαστικά τεμάχια με διαμορφωμένες επιφάνειες 
ώστε να εφάπτονται ορθά με το κεντρικό υποστύλωμα.  
Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε ικανό βάθος. 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ  950,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.24.) 
 
 
ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛ. 1500mm 
(ΣΥΜΠ. ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

▪ Γενικές διαστάσεις 
Ενδεικτικό 
Πάχος: 

50mm 

 

▪ Γενική τεχνική περιγραφή 
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από 
μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης 
δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, ενδεικτικού πάχους 40mm 
κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους. 



 

 

Σελίδα 106 

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 1500mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο 
προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια 
υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 
Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή 
επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού 
δαπέδου κατά ΕΝ1177 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα διαστρωθεί σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα  
 
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας 
Το χυτό δάπεδο ασφαλείας μπορεί να διαστρωθεί σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα  
Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 150mm 
περίπου, (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι 
εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  
 
AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-
3. Συγκεκριμένα:  
Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1:2017 
και ΕΝ1177:2018 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά  ΕΝ71-3:2019 
για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR (οιουδήποτε πάχους) και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής 
ανάλυσης για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006 και 
EU1272//2013) για τους χρησιμοποιούμενους κόκκους EPDM, η οποία είναι και η στρώση του χυτού που 
έρχεται σε επαφή με τους χρήστες. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜ)     

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  190,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.25.) 
 
ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛ. 2000mm  
(ΣΥΜΠΕΡ. ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 

▪  

▪ Γενικές διαστάσεις 
Ενδεικτικό 
Πάχος: 

90mm 
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▪ Γενική τεχνική περιγραφή 
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από 
μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης 
δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, ενδεικτικού πάχους 80mm 
κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους. 
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 2000mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο 
προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια 
υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 
Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή 
επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού 
δαπέδου κατά ΕΝ1177 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
Το χυτό δάπεδο ασφαλείας θα διαστρωθεί σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα  
 
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας 
Το χυτό δάπεδο ασφαλείας μπορεί να διαστρωθεί σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα  
Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 150mm 
περίπου, (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι 
εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.  
 
AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-
3. Συγκεκριμένα:  
Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1:2017 
και ΕΝ1177:2018 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να φέρουν έκθεση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης και αναφοράς ελέγχου κατά  ΕΝ71-3:2019 
για δείγμα χυτού δαπέδου σύνθεσης EPDM-SBR (οιουδήποτε πάχους) και έκθεση αποτελεσμάτων χημικής 
ανάλυσης για περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH κατά REACH EU1907/2006 και 
EU1272//2013) για τους χρησιμοποιούμενους κόκκους EPDM, η οποία είναι και η στρώση του χυτού που 
έρχεται σε επαφή με τους χρήστες. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜ)     

ΔΙΑΚΟΣΙΑ  200,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.26.) 
 
ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-8ΜΜ ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-40CM/ Μ3 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 
 
Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και διάστρωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων βότσαλου 
ποταμίσιου, που θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από πτώση, 
με τα εξής χαρακτηριστικά: 
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• δεν θα πρέπει να περιέχει σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 
4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). 
• διατομή κόκκου  0,25mm έως 8mm (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ 
EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). 
• το μέγεθος κόκκου να μπορεί να ταυτοποιηθεί με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1 (σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).  
 
Το βότσαλο θα είναι κοκκομετρίας 2mm έως 8mm με πάχος διάστρωσης ανάλογα ώστε να καλύπτεται το 
ύψος πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς κάτω από τους οποίους προβλέπεται να γίνει διάστρωση ως 
επιφάνεια προστασίας από πτώση. 
 
Το υλικό επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε σφραγίζεται το έδαφος από μη υδατοπερατά 
υλικά. Δεν χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Το υλικό 
τοποθετείται σε σκάμματα με βάθος ανάλογα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών 
παιδικής χαράς. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος τοποθετείται γεωύφασμα. 
Σύμφωνα με την μελέτη, στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των χωματουργικών εργασιών εκσκαφής 
που απαιτούνται για τη σωστή στάθμη του εδάφους πριν την διάστρωση του βοτσάλου σε κατάλληλο 
βάθος 10-40cm κατά περίπτωση και όλα τα μικρουλικά, καθώς η εργασία πλήρους κατασκευής και ο 
εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο 
(με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ικανών διαστάσεων. 
 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΚΜ)     

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ  155,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.27.) 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ [ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους 
συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, σαν εκείνο που 
τρέχουν οι αθλητές. 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 θα 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. θα κατασκευασθεί 
σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση. 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 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. Επίσης 
περιλαμβάνεται στην τιμή και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών 
προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ). H τελική του επιφάνεια δεν είναι 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 
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απόσταση και κάθε εργασία. Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού ∆απέδου σύμφωνα με 
εγκεκριμένη ευρωπαϊκή μέθοδος 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  
- ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 0.66 MPa  
- Υ∆ΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ k= 9.9E-08 (m/sec)  
- ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ε∆ΑΦΩΝ(PROCTOR) 
- Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3  
- Βέλτιστη υγρασία 14.6 %  
- Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα 
 
 
 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜ)     

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  140,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.28.) 
 
 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  
Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, 
περιφράξεων κλπ., απλού σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών.  

 
 
 
 
 
 

Γενική τεχνική περιγραφή 
Η προτεινόμενη κατασκευή της μεταλλικής περίφραξης γενικά απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες 
Β) Φορείς περίφραξης 
 
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης χρησιμοποιούνται κοιλοδοκοί διαστάσεων 
50Χ50Χ2mm οι οποίοι είναι καλυμμένοι με πλαστικό κάλυμμα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω 
μέρος είναι συγκολλημένοι με χαλύβδινα ελάσματα διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. Τα ελάσματα αυτά 
φέρουν τέσσερις τρύπες διαμέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάμεσα τα στριφόνια πάκτωσης της 
περίφραξης. Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης με τους φορείς της περίφραξης. Τα στοιχεία 
αυτά είναι κατασκευασμένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 60Χ60Χ6mm και είναι συγκολλημένα 
εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών.  
Οι φορείς της περίφραξης αποτελούνται από δύο παράλληλα στοιχεία από χαλύβδινη λάμα 50Χ8mm τα 
οποία φέρουν τρύπες για τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία είναι από συμπαγή 
κυλινδρικά χαλύβδινα τεμάχια διαμέτρου 14mm, περασμένα στις τρύπες των παράλληλων στοιχείων της 
περίφραξης και συγκολλημένα ισχυρά με αυτά σε όλα τα σημεία που διασταυρώνονται μεταξύ τους. Το 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1500mm 
Mήκος: 1850mm 
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πλάτος των φορέων της περίφραξης είναι 130mm ενώ το μήκος τους είναι 1800mm. Το κενό που αφήνουν 
μεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης είναι 80mm.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου, και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Επίσης στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται ο ελαιοχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων δηλ. απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και 
σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος (χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας), υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΡ.Μ.)     

ΔΙΑΚΟΣΙΑ  200,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.29.) 
 
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
 
Η κατασκευή των θυρών ακολουθεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υπόλοιπης περίφραξης. Την 
κατασκευή συμπληρώνουν μεντεσέδες βαρέως τύπου και σύστημα ασφάλισης των θυρών. 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  530,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
Άρθρο (Α.Τ.30.) 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ LED 
 
Το υπό προμήθεια φωτιστικό αποτελείται από το φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED και ιστό ύψους 4m. 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  
Το φωτιστικό θα είναι παραδοσιακού τύπου, με τουλάχιστον 4 πλευρές. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό). 
Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP66. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η υπέρβαση 
της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας εξωτερικού 
περιβάλλοντος θα είναι από -40°C έως +50°C. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι εισχώρησης νερού 
και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους στο χρόνο και αντέχουν 
θερμική ή μηχανική καταπόνηση. Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που παρουσιάζουν σημεία 
ασυνέχειας και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού με την πάροδο του χρόνου 
δεν επιτρέπονται.   
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 
Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και EN 60598-
2-3. 
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Φινίρισμα 
Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζεται καλή προσκόλληση 
της βαφής και πρέπει να βάφεται χρησιμοποιώντας συστήματα βαφής κατάλληλα να εγγυηθούν την 
ανθεκτικότητα της τελικής επιφάνειας στη διάβρωση. Πρέπει να παρέχεται έκθεση δοκιμής (test report) 
διάβρωσης κατά ISO 9227 (Δοκιμή διάβρωσης με ψεκασμό αλατιού για τουλάχιστον 1400 ώρες). 
Σύστημα Στήριξης / Τοποθέτηση 
Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού, για διαμέτρους 
ίσες με 60mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και 
οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες πρέπει να 
επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα 
εργαλεία που θα χρειαστούν. 
ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων 
κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με περιεκτικότητα σε χαλκό όχι μεγαλύτερη από 
1%. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και των 
συνεπειών του. 
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τύπους 
ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων 
εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. 
Το εξωτερικό υλικό προστασίας της οπτικής μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ψημένο 
γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο. Δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών υλικών για ακάλυπτους 
φακούς. 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι εφοδιασμένο µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να 
εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό της οπτικής 
μονάδας.  
Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης 
με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων.  
Το φωτιστικό θα είναι FULL CUT-OFF κατά IESNA με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από τις 90° ή ULOR=0% 
(U0) κατά IES TM-15-11 σε οριζόντια τοποθέτηση του φωτιστικού. 
Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής ασφάλειας 
ΕΝ62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). 
Φωτεινή πηγή 
Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 3.330 lm  
Η φωτεινή πηγή LED θα είναι υψηλής απόδοσης (≥ 160 lm/W).  Τα LED θα είναι διατεταγμένα σε 
τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο για καλύτερη θερμική διάχυση. 
Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 80 lm/W.  
Διάρκεια Ζωής 
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=25°C (η απομείωση της φωτεινότητας 
στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα κλάσμα αποτυχίας των 10%). 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω πρωτοκόλλων DALI ή 1-10V. 
Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων 
λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 
Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την πλήρη 
διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  
Το φωτιστικό θα παρέχεται προ-καλωδιωμένο (όσον αφορά την εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για 
χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση.  
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 
Ονομαστική ισχύς: ≤42 W  
Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 
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Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz    
Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  
Κλάση μόνωσης: Κλάση II 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Για κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
❖ Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων για το 
σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων 
❖ Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του κατασκευαστή για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
❖ Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα:  

o EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 
o EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 
o EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) 
o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 
o EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)  

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 
o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 
o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 
o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεότερη 
o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 
❖ Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με 
τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-3, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής 
παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του 
κατασκευαστή.  
❖ Έκθεση δοκιμής (test report) κατά ΕΝ60598  
❖ Έκθεση δοκιμής (test report) από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα 
πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος), EN 61000-3-3 
(Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), ΕΝ55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών 
φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας),   ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας)  
❖ Έκθεση δοκιμής (test report) από  φωτομετρικό εργαστήριο αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο φορέα 
διαπίστευσης κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών)  για την επιβεβαίωση 
όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως : η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού 
σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής 
απόδοσης, η φωτομετρική καμπύλη (πολικό διάγραμμα) του φωτιστικού.  
❖ Επίσημο έγγραφο (test report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM80-08&TM-21-
08 ή μεταγενέστερα  
❖ Έκθεση δοκιμής (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση 
με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility).  
❖ Έκθεση δοκιμής (test report) αντοχής σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 
9227.  
❖ Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, το οποίο δεν 
θα είναι ιδιοκατασκευή. 
❖ Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού 
❖ Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για να είναι δυνατή η 
αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου 
εγγυήσεως. 
❖ Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Μήκος: 415mm 
Πλάτος: 415mm 
Ύψος: 590-620mm  
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Βάρος: 9 Kg 
Επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο: 0,07 m2  
Επιφάνεια που εκτίθεται στον άνεμο σε κάτοψη: 0,15 m2 
ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4 m 
Ο σιδηροιστός ύψους 4Μ, είναι σχήματος κόλουρου πυραμίδας με διατομή σχήματος κύκλου και είναι 
κατασκευασμένος από έλασμα ST37-2 πάχους 3mm. H εξωτερική διάμετρος του κύκλου στη βάση του 
ιστού είναι 100mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 60mm. Ο κορμός του σιδηροιστού εδράζεται σε 
χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 300x300x10mm, καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν, και φέρει 
τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των 
δύο καθέτων πλευρών 150mm και 75mm. 
Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και 
τέσσερεις(4) οπές διαμέτρου 20mm σε απόσταση 200mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση 
του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου  
Φ16, συνολικού μήκους 500mm οι οποίοι καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 100mm καλά επεξεργασμένο.  
Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς γωνιές 
20/20/3 ή λάμες 30/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους προς 
αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 
Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 70x300mm για την τοποθέτηση 
ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και 
με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με 
οπή για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης. 
Μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ, 
σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: BS729 , DIN50976 , ASTM A-123 , ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ). 
Εναλλακτικά (ή επιπρόσθετα) ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 
καθαρισμό, αμμοβολείται, ασταρώνεται με εποξειδικό αστάρι και βάφεται με τελικό χρω΄μα απόχρωσης 
που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η βαφή του ιστού μπορεί να είναι είτε απλή είτε ηλεκτροστατική. 
Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης(αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα είναι επιπλέον σε τμήμα 
100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης είναι επίσης  προστατευμένο με γαλβάνισμα. 
Ο ιστός στην κορυφή του μπορεί να δεχτεί βραχίονα μονό ή διπλό, ευθύγραμμο ή καμπύλο, 
οποιασδήποτε διάταξης καθώς επίσης και φωτιστικό κορυφής αφού κολληθεί στην κορυφή του ιστού η 
κατάλληλη συστολή(εάν απαιτείται). 
Ο ιστός είναι σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40,  και η κατασκευάστρια εταιρεία των ιστών θα διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και  CE. 

      

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης  (ΤΜΧ)     

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  1.200,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
Άρθρο (Α.Τ.31.) 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι χώρος που πρόκειται να δημιουργηθούν οι νέες παιδικές χαρές, έχουν ανάγκη από επιπλέον χώρους 
σκίασης, συνεπώς θα γίνει προμήθεια νέων δένδρων. Ενδείκνυται η προμήθεια φυλλοβόλων δένδρων με 
καλλωπιστική αξία, όπως η Robinia Pseudoacacia – Ubraculifera.  
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, όλα τα υλικά – 
μικροϋλικά, η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές καθώς 
και η εργασία τοποθέτησης. 
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     
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Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  530,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
Άρθρο (Α.Τ.32.) 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΡΙΖΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Το σύστημα αγκύρωσης ριζών θα εξασφαλίζει, κατά τη φύτευση ενός δέντρου και μέχρι αυτό να 
εγκατασταθεί πλήρως στην τελική του θέση, την επιβίωσή του σε αυτή τη κρίσιμη φάση από αντίξοες 
καιρικές συνθήκες (πχ ισχυροί άνεμοι κ.ά.) Θα είναι ιδανικό για ασφαλή αλλά και αόρατη αγκύρωση, 
δίνοντας στο δέντρο το απαραίτητο κράτημα κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης- εγκατάστασης και 
προστατεύοντας παράλληλα τις ρίζες χωρίς οπτική όχληση. 
  
Πρόκειται για ένα (1) υπόγειο σύστημα πρόσδεσης μεγάλων δέντρων, η σταθεροποίηση των οποίων θα 
επιτυγχάνεται μέσω τριών (3) αγκύρων που θα καταλήγουν στη βάση του λάκκου φύτευσης και ιμάντων 
με καστάνια, τα οποία που θα αγκυρώνουν την μπάλα με δύναμη εφελκυσμού ανά άγκυρα 277kg. 
Επιπλέον, στο σύστημα θα περιλαμβάνεται ένας (1) δίσκος προστασίας από συμπιεσμένο κοκκοφοίνικα 
d:80 cm, ένας (1) ιμάντας μπάλας μήκους 4,50 m, τρεις (3) ρυθμιζόμενοι ιμάντες αγκύρωσης μήκους 1,10 
m και ένας (1) αποσπώμενος μοχλός καστάνιας για την εγκατάστασή του. Το σύστημα θα δύναται να 
αγκυρώσει δέντρα ύψους 500-900cm και διάμετρο κορμού 11,15-15,92cm, των οποίων η ριζική μπάλα θα 
έχει ύψος 60-70cm και πλάτος 100-140cm. 
Ο συμμετέχοντας/διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει: α) σχετικό τεχνικό 
φυλλάδιο, το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ανωτέρω περιγραφή και β) τον έλεγχο εφελκυστικής 
δύναμης.  
Στην τιμή μονάδας θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά-
μικροϋλικά, η πλήρης τοποθέτηση και συναρμολόγηση, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία και οι 
δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και μεταφοράς του. Η τοποθέτηση θα γίνει με βάση τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  110,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
      

 
 
Άρθρο (Α.Τ.33.) 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Θα γίνει προμήθεια θάμνων με σκοπό τη δημιουργία φίλτρου με τον δρόμο, όπου απαιτείται, καθώς και 
τον εμπλουτισμό του πρασίνου της κάθε παιδικής χαράς. Ενδείκνυται η προμήθεια αειθαλών θάμνων, 
όπως η φωτίνια (Photinia Fraseri Red Robin). 
 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, όλα τα υλικά – 
μικροϋλικά, η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, οτιδήποτε υλικά απαιτηθούν για την σωστή 
φύτευση, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές καθώς και η εργασία τοποθέτησης. 
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ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  35,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.34.) 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ >1.500 ΤΜ 
 
Η εγκατάσταση των εξοπλισμών και των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να κατασκευαστούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)  περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, 
τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές 
Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-
2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων 
ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τις 
επιφάνειες πτώσης.  
Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών και των δαπέδων 
ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει να 
προγραμματίσει και να αποπερατώσει την πιστοποίηση της εγκατάστασης, κατά  τα οριζόμενα στις 
προαναφερθείσες αποφάσεις και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.  

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  1.500,00€ 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.35.) 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΕΩΣ 500 ΤΜ 
 
Η εγκατάσταση των εξοπλισμών και των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να κατασκευαστούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)  περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, 
τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές 
Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-
2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων 
ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τις 
επιφάνειες πτώσης.  
Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών και των δαπέδων 
ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει να 
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προγραμματίσει και να αποπερατώσει την πιστοποίηση της εγκατάστασης, κατά  τα οριζόμενα στις 
προαναφερθείσες αποφάσεις και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.  
 
 
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  500,00€ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

 

Άρθρο (Α.Τ.1.) 
 
 ΠΑΡΚΟ SKATE, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 28,90 x 13,35 Μ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

1. Street Bench 

Το στοιχείο («κράσπεδο») Street Bench θα έχει συνολικές διαστάσεις 2394 x 372 mm και μέγιστο ύψος 
300 mm. Θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο από σανίδες/δοκίδες (ορθογώνιας διατομής) 120 x 50 mm, 
σωλήνες (τετράγωνης διατομής) 40 x 40 mm και ελάσματα πάχους 1,5 mm, 3 mm και 6 mm, αντίστοιχα. 

Ενδεικτική Όψη με διαστάσεις: 

 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 2394 x 372 mm 
Μέγιστο Ύψος: 300 mm 
Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο 

 

2. Standard Grindrail 

Η ράγα Standard Grindrail θα έχει συνολικές διαστάσεις 2400 x 250 mm και μέγιστο ύψος 350 mm. Θα 
είναι κατάλληλα διαμορφωμένη από σωλήνες (τετράγωνης διατομής) 60 x 60 mm και 40 x 40 mm, 
αντίστοιχα. 

Ενδεικτική Όψη με διαστάσεις: 
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Ενδεικτικές Διαστάσεις: 2400 x 250 mm 
Μέγιστο Ύψος: 350 mm 
Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο 

 

3. Συνδυασμός 1 

Ο συνδυασμός στοιχείων - Συνδυασμός 1 θα έχει συνολικές διαστάσεις 6125 x 4814 mm και μέγιστο ύψος 
2740 mm. Θα αποτελείται από δύο (2) στοιχεία (ράμπες) Quarterpipe 1,1 Μ με πλατφόρμες, καθώς και 
δύο (2) στοιχεία (ράμπες) Flat Bank 1,5 Μ και ένα (1) στοιχείο (ράμπα) Kickerramp 1,5 Μ, επίσης με 
πλατφόρμες. Οι ράμπες Quarterpipe 1,1 Μ, Flat Bank 1,5 Μ και Kickerramp 1,5 Μ - μαζί με τις πλατφόρμες 
- θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 1225 x 3012 mm, 1225 x 4814 mm και 1225 x 4539 mm, αντίστοιχα. 
Όλες οι πλατφόρμες θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 1225 x 1200 mm και ύψη 1100 mm και 1500 mm, 
αντίστοιχα. Τα φράγματα (προστατευτικά κάγκελα) θα έχουν ελάχιστο ύψος 1200 mm (από το τελικό 
επίπεδο της πλατφόρμας). 

Ενδεικτική Κάτοψη με διαστάσεις: 
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Ενδεικτικές Διαστάσεις: 6125 x 4814 mm 
Μέγιστο Ύψος: 2740 mm 
Ποσότητα: Ένας (1) συνδυασμός των πέντε (5) στοιχείων (τεμαχίων) 
 
4. Συνδυασμός Funbox 

Ο συνδυασμός στοιχείων - Συνδυασμός Funbox θα έχει συνολικές διαστάσεις 6125 x 6449 mm και μέγιστο 
ύψος 1110 mm. Θα αποτελείται από δύο (2) «τραπέζια» Large Funbox, ένα (1) «τραπέζι» Funbox 0,4 Μ, 
δύο (2) στοιχεία (ράμπες) Small Flat Bank, δύο (2) στοιχεία (ράμπες) Large Fly Wedge, δύο (2) στοιχεία 
(ράμπες) Flat Wedge και δύο (2) στοιχεία (ράμπες) Large Streetspine. Οι ράμπες Small Flat Bank, Large Fly 
Wedge, Flat Wedge και Large Streetspine θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 1225 x 2074 mm, 1225 x 1621 
mm, 1225 x 1925 mm και 1225 x 3696 mm, αντίστοιχα. Όλα τα «τραπέζια» (Large Funbox και Funbox 0,4 
Μ) θα έχουν (το καθένα) διαστάσεις 1225 x 2450 mm. Οι ράμπες Small Flat Bank και Large Fly Wedge θα 
έχουν ύψος 820 mm, οι ράμπες Flat Wedge θα έχουν ύψος 400 mm, οι ράμπες Large Streetspine θα έχουν 
ύψος 1110 mm και τα «τραπέζια» Large Funbox και Funbox 0,4 Μ θα έχουν ύψη 820 mm και 400 mm, 
αντίστοιχα. 

Ενδεικτική Όψη και Κάτοψη με διαστάσεις: 
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Ενδεικτικές Διαστάσεις: 6125 x 6449 mm 
Μέγιστο Ύψος: 1110 mm 
Ποσότητα: Ένας (1) συνδυασμός των έντεκα (11) στοιχείων (τεμαχίων) 
 
5. Συνδυασμός 2 

Ο συνδυασμός στοιχείων - Συνδυασμός 2 θα έχει συνολικές διαστάσεις 6125 x 3907 mm και μέγιστο ύψος 
2740 mm. Θα αποτελείται από δύο (2) στοιχεία (ράμπες) Quarterpipe 1,1 Μ με πλατφόρμες, καθώς και 
τρία (3) στοιχεία (ράμπες) Piano 1,5 Μ, επίσης με πλατφόρμες. Οι ράμπες Quarterpipe 1,1 Μ και Piano 1,5 
Μ - μαζί με τις πλατφόρμες - θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 1225 x 3012 mm και 1225 x 3907 mm, 
αντίστοιχα. Όλες οι πλατφόρμες θα έχουν (η κάθε μία) διαστάσεις 1225 x 1200 mm και ύψη 1100 mm και 
1500 mm, αντίστοιχα. Τα φράγματα (προστατευτικά κάγκελα) θα έχουν ελάχιστο ύψος 1200 mm (από το 
τελικό επίπεδο της πλατφόρμας). 

Ενδεικτική Κάτοψη με διαστάσεις: 
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Ενδεικτικές Διαστάσεις: 6125 x 3907 mm 
Μέγιστο Ύψος: 2740 mm 
Ποσότητα: Ένας (1) συνδυασμός των πέντε (5) στοιχείων (τεμαχίων) 
 
Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά Εκθέσεις Δοκιμών Υλικών ως εξής: 

• Δοκιμές εφελκυσμού και κάμψης για το υλικό πλήρωσης (υποστρώματος) των πλευρών ενός στοιχείου 
(μίας ράμπας) skate, 

• Δοκιμές πίεσης σε εξαρτήματα ενός στοιχείου (μίας ράμπας) skate (υπόστρωμα και επιφάνεια κύλισης) 
και 

• Δοκιμές εφελκυσμού σε βίδες βιδωμένες στην κατασκευή υποστήριξης (ξύλινοι πήχεις) 
Η εγκατάσταση των επιμέρους στοιχείων - συνδυασμών του (υπαίθριου) πάρκου skate θα γίνεται 
σύμφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
EN 14974: 2019 ή άλλο ισοδύναμο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά 
υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης εργασία για την τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγηση, 
καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία, έως της παράδοσης όλης της εγκατάστασης σε πλήρη, έντεχνη και 
ασφαλή λειτουργία. 
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     



 

 

Σελίδα 121 

ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ  100.940,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
Άρθρο (Α.Τ.2.) 
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Προμήθεια και διάστρωση (εγχρώμου) «βαρέος» τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης 
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελαχίστου πάχους 10 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
προλυπροπυλενίου) και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο. 

Θα περιλαμβάνονται: 

α)  Κατά την προετοιμασία της επιφάνειας (υπόβασης) του νέου δαπέδου, θα πρέπει να γίνουν οι 
αναγκαίες εργασίες συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποξηλώσεων και επιχώσεων για να δοθούν οι 
απαραίτητες κλίσεις που θα εξασφαλίζουν την απορροή των ομβρίων υδάτων. Τα υλικά των 
αποξηλώσεων θα απομακρυνθούν από το χώρο και θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο. 

β) Οι ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 

γ) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C35/45, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 
ελαχίστου πάχους 10 cm. 

δ) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με δονητική πήχη. 

ε) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 
40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

ζ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων 
αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων. 

η) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm 
περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά υλικά - 
μικροϋλικά για την πλήρη εργασία διάστρωσης, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. 
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  19,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
Άρθρο (Α.Τ.3.) 
 
 ΚΩΝΙΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑ (9) M ΜΕ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ LED 

ΙΣΧΥΟΣ 200 W Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

Ο «Κωνικός Οκταγωνικός Ιστός Φωτισμού Εννέα (9) m με Μονό Προβολέα Τύπου Led Ισχύος 200 W» θα 
είναι κατάλληλα σχεδιασμένος για φωτισμό υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών, αθλητικών 
εγκαταστάσεων, γηπέδων 5 x 5 κλπ. Θα συντίθεται από σώμα προβολέα ορθογώνιας μορφής, με 
ενδεικτικές διαστάσεις 337 mm πλάτος και 254 mm ύψος, το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται σε 
κορυφή ιστού, διατομής Ø90 mm. Το σώμα του προβολέα θα διαθέτει ρυθμιζόμενη (γωνιομετρική) βάση 
στήριξης για την επιθυμητή ρύθμιση στόχευσης. Η στήριξη του προβολέα στον ιστό θα πραγματοποιείται 
μέσω επιπρόσθετης βάσης, η οποία θα καταλήγει σε χοάνη προσαρμογής (όπως περιγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω). 



 

 

Σελίδα 122 

Το σώμα του προβολέα θα διαθέτει (έξυπνη) αρθρωτή σχεδίαση και αντίσταση στον άνεμο έως 60 m/s - 
216 km/h. Θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου ποιότητας 6063 ή ισοδύναμης και 
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη 
δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα. Οι δίοδοι εκπομπής φωτός (LEDs) θα φέρουν ομάδα φακών, 
οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής. Το σώμα (του 
προβολέα) θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στην ύπαιθρο, με προστασία έναντι υγρών και στερεών 
σωματιδίων IP 67, με μηχανική αντοχή (κρούση) IK 10 και (ηλεκτρική) κλάση μόνωσης I ή ισοδύναμων. Θα 
χρησιμοποιεί ειδικό σύστημα ψύξης, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα 
αλουμινίου, ώστε να βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση - απαγωγής της θερμότητας, με σκοπό την 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των διόδων εκπομπής φωτός και την μεγιστοποίηση της διάρκειας 
ζωής τους. Το τροφοδοτικό θα φέρει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του και δυνατότητα επιλογής 
έξυπνου συστήματος dimming. Οι προδιαγραφές - εγκρίσεις κατασκευής του προβολέα, τεχνολογίας 
τύπου LED, θα είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο, το σώμα του προβολέα θα φέρει εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο, 
το οποίο θα είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς - σπασίματα, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην UV 
ακτινοβολία. 

Η επιπρόσθετη βάση για τοποθέτηση μονού (1) προβολέα ισχύος 200 Watt, θα έχει διαστάσεις L 60 x 6 
mm, μήκος 600 mm και διατομή χοάνης Ø102 mm. Το υλικό κατασκευής (της βάσης) θα αποτελείται από 
γωνιακά χαλυβδοελάσματα ποιότητας S235JR/EN 10025 ή ισοδύναμου και η προστασία - προετοιμασία 
του υλικού (της βάσης) θα πραγματοποιείται με γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει του Διεθνούς Προτύπου EN 
ISO 1461 ή ισοδύναμου. 

Ο κωνικός οκταγωνικός σιδηροϊστός φωτισμού οδών, με διάμετρο βάσης Ø180 mm και κορυφής Ø90 mm, 
θα διαθέτει ύψος 8800 mm, πάχος 4 mm, θυρίδα 300 x 80 mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με 
κλειδαριά ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης 400 x 400 x 15 mm με 
οπές σε διάταξη 280 x 280 mm και τέσσερα (4) τρίγωνα ενίσχυσης. Η κατασκευή θα έχει πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με το πρότυπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή ισοδύναμο. Το υλικό κατασκευής (του ιστού) θα είναι 
χάλυβας θερμής έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 ή ισοδύναμο και η προστασία - προετοιμασία του θα 
πραγματοποιείται με γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 ή ισοδύναμου. 

Η βάση αγκύρωσης Μ 24 x 750 mm σε διάταξη 280 x 280 mm θα περιλαμβάνει οχτώ (8) παξιμάδια και 
οχτώ (8) ροδέλες. Η προστασία - προετοιμασία του υλικού (της βάσης) θα πραγματοποιείται με 
γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 ή ισοδύναμου. 

Το ακροκιβώτιο θα διαθέτει μονό (1) μικροαυτόματο, το οποίο θα φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα και 
θα είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16 mm2. 

Η πλάκα έδρασης (βάση στήριξης) του ιστού, προκειμένου να προσαρμόζεται στις προδιαγραφές 

ασφαλείας, θα δύναται να διαθέτει καλύμματα σπειρώματος αγκυρίων. Τα καλύμματα σπειρώματος 
αγκυρίων θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, υψηλής αντοχής σε χημικούς και 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες, καθώς και σε ακραίες θερμοκρασίες από -25°C έως +80°C (μόνιμες) και έως 
+130°C (στιγμιαίες). Ο εσωτερικός δακτύλιος θα είναι ενισχυμένος, εξασφαλίζοντας τέλεια σύνδεση με το 
περικόχλιο και το ειδικό εύκαμπτο και πλατύ χείλος τους θα εφαρμόζει και θα προστατεύει καλύτερα. Τα 

καλύμματα θα διευκολύνουν την αφαίρεση - αντικατάσταση των περικοχλίων αφού θα προστατεύονται 
από το γράσο του σπειρώματος που διατηρείται. Η τοποθέτηση - αφαίρεσή τους θα πραγματοποιείται με 
ιδιαίτερη ευκολία. 

Πρόσθετα ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  

Ισχύς προβολέα: 200 W 

Ονομαστική (πραγματική) φωτεινή ροή του φωτιστικού (Lm @ Ta = 25oC): από 20500 - 28470 lm  

Απόδοση φωτεινής πηγής των διόδων εκπομπής φωτός: 161 lm/W @ 350mA, Tj = 25oC 

Απόδοση φωτιστικού: τουλάχιστον 90 lm/W (από 105 - 146 lm/W) 

Θερμοκρασία χρώματος: Neutral White 5000 Κ 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥70 

Ώρες ζωής: >50.000 hrs @ 50oC εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 



 

 

Σελίδα 123 

Τάση εισόδου: 220 - 240 V, Περιοχή συχνοτήτων: 50/60Hz 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: τουλάχιστον -30οC έως +50oC 

Συντελεστής ισχύος (p): > 0,92 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά 
υλικά - μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης εργασία για την τοποθέτηση των ιστών και των καλωδίων παροχής 
για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο φωτισμού, θεμελίωση και συναρμολόγηση, καθώς και τα απαιτούμενα 
εργαλεία. 
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ  2.310,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 
 
Άρθρο (Α.Τ.4.) 
 
 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

Η πινακίδα εισόδου θα περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14974: 2019 ή άλλο ισοδύναμο και θα ακολουθεί το υφιστάμενο σχέδιο του 
Δήμου. Θα έχει συνολικό ύψος 1950 mm και μήκος 1000 mm. Ο δομικός σκελετός της θα συντίθεται από 
πλαίσιο κοιλοδοκών διατομής 50 x 50 x 2,5 mm σε σχήμα «Π». Οι κοιλοδοκοί θα είναι κατασκευασμένες 
από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και βαμμένες µε ηλεκτροστατική βαφή. Θα θεμελιώνονται σε πέδιλο 
από σκυρόδεμα διαστάσεων 400 x 400 mm, ενώ µετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα υπάρχει 
καμία προεξοχή στο έδαφος στο σημείο στήριξης, προς αποφυγή ατυχημάτων. Στην εσωτερική πλευρά 
των δύο (2) κάθετων κοιλοδοκών, θα είναι συγκολλημένες αυτογενώς λάµες διαστάσεων 30 x 5 mm και 60 
x 5 mm από το ίδιο υλικό, πάνω στις οποίες θα συγκολλούνται τα δύο τμήματα που θα συγκροτούν την 
πινακίδα. Τα δύο τμήματα της επιφάνειας της πινακίδας θα είναι κατασκευασμένα από κράματα 
αλουμινίου, µε πάχος ελάσματος 3 mm και µε γενικές διαστάσεις: πλάτος 840 mm, ύψος 300 mm και 750 
mm αντίστοιχα. 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, η μεταφορά επί τόπου του έργου, τα ειδικά 
υλικά - μικροϋλικά στήριξης, το πλαίσιο στήριξης, η πλήρης εργασία για την τοποθέτηση τους, καθώς και 
τα απαιτούμενα εργαλεία και τα θεμέλια σκυροδέματος. 
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  450,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
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Άρθρο (Α.Τ.5.) 
ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ SKATE ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των στοιχείων - συνδυασμών (του πάρκου skate), θα 
πραγματοποιηθεί επιθεώρηση από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό. 
Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του 
προμηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει όλα τα στοιχεία και τα απαραίτητα σχέδια ως προς τη 
συμμόρφωση της εγκατάστασης των επιμέρους στοιχείων - συνδυασμών του πάρκου skate, καθώς και των 
περιοχών - ζωνών (χώρων) ασφαλείας τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 
14974: 2019 «Skateparks - Safety requirements and test methods» ή άλλου ισοδύναμου. Μετά την 
επιθεώρηση της εγκατάστασης του πάρκου skate θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση από τον φορέα ελέγχου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου. 
 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΜΧ     

Τιμή ανά μονάδα Μέτρησης  (ΤΕΜΑΧΙΟ)     

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  300,00€ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

  



 

 

Σελίδα 125 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1. Χρηματοδότηση 
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κρωπίας. Σημειώνεται ότι έχει γίνει  
δωρεά ύψους 40.000 ευρώ από την Ένωση Βιομηχάνων Κορωπίου για προμήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων στην Παιδική χαρά στο Κίτσι. 176  

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  982.399,00 € 

 

Χρηματοδότηση  

Η ετήσια κατανομή της δαπάνης εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα:  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Οικονομικό Έτος 2022 2023 2024 2025 

0 0 252.382,62€ 473.595,77 € 473.595,77 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι και δωρεά ιδιωτών 

 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, έγινε χρήση προσφορών οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα. 

Ακολουθεί ανάλυση του προϋπολογισμού. 

 
2.1.1. Ανάλυση προϋπολογισμού 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1 

Α/Α  Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΤΕΜ. 1,00 21.500,00 21.500,00 

2 ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 30Μ ΤΕΜ. 2,00 10.600,00 21.200,00 

3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ  ΤΕΜ. 1,00 28.700,00 28.700,00 

4 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΟΝΟ YΨΟΣ ΠΥΛΩΝΑ 6 Μ ΤΕΜ. 1,00 15.200,00 15.200,00 

5 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 13.900,00 13.900,00 

6 
ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ (2Θ ΝΗΠΙΩΝ&1ΦΩΛΙΑ)ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 
ΚΟΡΜΟΥΣ 

ΤΕΜ. 1,00 6.400,00 6.400,00 

7 ΚΟΥΝΙΑ 4/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΤΕΜ. 1,00 5.700,00 5.700,00 

8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ. 1,00 2.950,00 2.950,00 

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 5.000,00 5.000,00 

10 ΜΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜ. 1,00 5.750,00 5.750,00 

11 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 860,00 860,00 

12 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 2" ΤΕΜ. 3,00 3.5000,00 10.500,00 

13 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 3,00 14.500,00 43.500,00 

14 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 4,00 15.550,00 62.200,00 

15 ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΤΕΜ. 3,00 2.200,00 6.600,00 

 
176 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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16 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 3,00 2.750,00 8.250,00 

17 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΕΜ. 2,00 1.550,00 3.100,00 

18 4 ΘΕΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ. 2,00 950,00 1.900,00 

19 ΠΑΓΚΑΚΙ  ΤΕΜ. 13,00 1.050,00 13.650,00 

20 ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ. 3,00 6.100,00 18.300,00 

21 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΜ. 12,00 800,00 9.600,00 

22 ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 6,00 1.000,00 6.000,00 

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΕΜ. 6,00 950,00 5.700,00 

24 
ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 670,00 190,00 127.300,00 

25 
ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 395,00 200,00 79.000,00 

26 

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-
8ΜΜ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-40CM/ Μ3 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 485,00 155,00 75.175,00 

27 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ Π.Χ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 740,00 140,00 103.600,00 

28 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΡ.Μ 550,00 200,00 110.000,00 

29 ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜ. 4,00 530,00 2.120,00 

30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΜ. 14,00 1.200,00 16.800,00 

32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΕΜ. 12,00 530,00 6.360,00 

33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΤΕΜ. 12,00 110,00 1.320,00 

34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ ΤΕΜ. 200,00 35,00 7.000,00 

35 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  > 1000 ΤΜ ΤΕΜ. 1,00 1.500,00 1.500,00 

36 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  < 1000 ΤΜ ΤΕΜ. 5,00 500,00 2.500,00 

            849.135,00 

ΤΜΗΜΑ 2  

1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SKATEPARK 28,90M * 13,35 M ΤΜΧ 1,00 100.940,00 100.940,00 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ Μ2 386,00 19,00 7.334,00 

3 

ΚΩΝΙΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΕΝΝΕΑ (9) Μ ΜΕ ΜΟΝΟ  
ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΙΣΧΥΟΣ 200 W 

ΤΜΧ 4,00 2.310,00 9.240,00 

4 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΜΧ 1,00 450,00 450,00 

5 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ SKATE ΑΠΟ  
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΜΧ 1,00 300,00 300,00 

            118.264,00 

             

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  967.399,00 

 ΦΠΑ 24% 232.175,76 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.199.574,76 

       
ΣΧΟΛΙΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
** Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαβάνεται το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης.  
**Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ1176 και τα δάπεδα κατά ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3. 

 
 
 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού 

Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι αύξησης της συνολικής δαπάνης, απρόβλεπτοι και αδύνατο να 
αντιμετωπισθούν με σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων, ακόμη και από μια επιμελή Αναθέτουσα Αρχή, η 
σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
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σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

Για τον λόγο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά 
προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. 

(α)), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

1. Χρόνος περαίωσης 
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής  μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, είτε με πρωτοβουλία 

της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

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

εκτέλεσης  εργασιών. 

2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο  
Το Οικονομικό αντικείμενο της επιπλέον ποσότητας, ανέρχεται στο ποσό που θα προκύψει από την 
έκπτωση που θα δοθεί στον Διαγωνισμό και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η αύξηση του Φυσικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του αρχικού. 

• Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του αρχικού. 

• Το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την προμήθεια, δεν μπορεί να υπερβεί το 
ποσό των  967.399,00 €€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ.Ήτοι για το τμήμα 1:   849.135,00 και για το τμήμα 2: 
118.264,00 ευρώ 

3. Τρόπος άσκησης :  

 

Τροποποιήσεις ως προς τις επι μέρους ποσότητες ανά άρθρο, για ποσοστό μεγαλύτερο από 10% της 
συνολικής ποσότητας με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 

Άρθρο 201) της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, που θα εγκριθεί από το Αρμόδιο 
αποφασιστικό όργανο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της παρούσης. 

Τροποποιήσεις ως προς τις επι μέρους ποσότητες ανά άρθρο για αγαθά παρόμοιας αξίας και είδους και 
για ποσοστό μικρότερο από 10% της συνολικής ποσότητας θα γίνονται με σύνταξη πρακτικού της 
Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Αρμόδιο 
αποφασιστικό όργανο. 

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο αρχικό συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ 
αμέσως μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση 
προϋπολογισμού για την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ 
αμέσως, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την 
ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
γνωμοδότηση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως την υπηρεσία, η οποία ορίζεται με απόφαση 
της Α.Α., είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, είτε ύστερα 
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από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης. 

 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 24-06-2022 Κορωπί 27-06-2022 

η συντάξασα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Αναστασία Γεωργούλια 
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός ΠΕ/Α  

Σπυρίδων Σιούντρης  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 

 

  



 

 

Σελίδα 129 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Αντικείμενο συγγραφής 

Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους 
λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα γίνει η προμήθεια των ελαστικών για τις ανάγκες του Δήμου Κρωπίας. 

Ανάδοχος ή Προμηθευτής θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω 
προμήθειας. 

 

Ισχύουσες διατάξεις 

Για την σύνταξη της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα οι 
διατάξεις: 

➢ Του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].........» 

➢ Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

➢ Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

➢ Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την 
εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

➢ Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

➢ Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 

διεθνούς σύμβασης εργασίας.» 

➢ Του Ν.447/2016(ΦΕΚ241Α), άρθρο 21: «Ορισμοί ,όροι και προϋποθέσεις  για την εγκατάσταση πράσινων 

σημείων». 

➢ Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

➢ Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) 

➢ Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της 
προμήθειας του τίτλου 

➢ Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά 
ισχύος είναι  

1. H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1.1 Η Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.3 Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.4 Tο ΕΕΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ 

1.5 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
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Παρακολούθηση Σύμβασης - Παραλαβή 

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης (εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη ΓΕΣΥ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του παρόντος. 

Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά για τα τμήματα 1 και 2 σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων και 
μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.  

Οι τμηματικές παραδόσεις είναι αποκλειστικές και μπορούν να τροποποιηθούν με έγκριση της Επιτροπής 
Παραλαβής και Παρακολούθησης, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον κατ’ αρχήν συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου (όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε), σύμφωνα με το άρθρο 
209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

ΚΡΙΕΖΗ ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΤΕΜ. 1,00 

2022-
2023 

ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 30Μ ΤΕΜ. 1,00 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ  ΤΕΜ. 2,00 

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 1,00 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 
ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ (2Θ ΝΗΠΙΩΝ&1ΦΩΛΙΑ)ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 
ΚΟΡΜΟΥΣ 

ΤΕΜ. 1,00 

ΚΟΥΝΙΑ 4/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΤΕΜ. 1,00 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ. 1,00 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 

ΜΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜ. 1,00 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 2" ΤΕΜ. 1,00 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ. 6,00 

ΚΙΟΣΚΙΑ   ΤΕΜ. 3,00 

ΠΑΓΚΑΚΙ  ΤΕΜ. 1,00 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΜ. 4,00 

ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 250,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 150,00 

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-8ΜΜ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-40CM/ 
Μ3 [ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 65,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 250,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ TΡ.Μ. 210,00 

ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜ. 1,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΕΜ. 12,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΤΕΜ. 12,00 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ ΤΕΜ. 200,00 

ΚΙΤΣΙ ΕΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

2022-
2023 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΤΕΜ. 1,00 

ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΕΜ. 1,00 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 2" ΤΕΜ. 1,00 

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-8ΜΜ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-30CM/ 
Μ3 [ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 45,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 100,00 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ. 4,00 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ. 3,00 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ TΥΠOY 2 ΤΕΜ. 2,00 

ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΌ -HPL ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΡ.Μ. 130,00 

ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜ. 1,00 

ΚΑΡΕΛΑ ΝΗΠΙΩΝ ΕΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

2022-
2023-
2024 

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-8ΜΜ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-30CM/ 
Μ3 [ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 65,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 130,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 115,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 75,00 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ. 2,00 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ. 3,00 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ TΥΠOY 2 ΤΕΜ. 2,00 

ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΌ -HPL ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΡ.Μ. 99,00 

ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜ. 1,00 

ΚΑΡΕΛΑ ΠΑΙΔΩΝ ΕΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

2022-
2023-
2024 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 115,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 75,00 

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-8ΜΜ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-30CM/ 
Μ3 [ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 65,00 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 130,00 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ. 2,00 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ. 3,00 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ TΥΠOY 2 ΤΕΜ. 2,00 

ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΌ -HPL ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΡ.Μ. 99,00 

ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜ. 1,00 

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

2022-
2023-
2024 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΤΕΜ. 1,00 

ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 1" ΤΕΜ. 1,00 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 2" ΤΕΜ. 1,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 115,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 75,00 

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-8ΜΜ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-30CM/ 
Μ3 [ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 65,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 130,00 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ. 2,00 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ. 3,00 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ TΥΠOY 2 ΤΕΜ. 2,00 

ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΌ -HPL ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

2022-
2023-
2024 

ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΤΕΜ. 1,00 

ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1,00 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 1" ΤΕΜ. 1,00 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 2" ΤΕΜ. 1,00 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΤΕΜ. 2,00 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ. 3,00 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ TΥΠOY 2 ΤΕΜ. 2,00 

ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 1,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΌ -HPL ΤΕΜ. 1,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 75,00 

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 20,00 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SKATEPARK 28,90M * 13,35 M ΤΕΜ. 1,00 2022-
2023    

ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 30Μ ΤΕΜ. 1,00 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει  
η σύμβαση, και  εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 
4412/2016 και όπως προβλέπεται στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (ΕΣΥ, συμφωνητικό, κλπ). Για την 
παρα-λαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π. το οποίο κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη ή τον 
χώρο υποδοχής των υλικών και την Ε.Π.Π., για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 
4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού ενώ κατά τη  διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί, εφόσον 
το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε 
διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.  

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π.Π. 
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το άρθρο 208 του ν. 
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, με εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα έγγραφα της σύμβασης. 

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 
του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.  Το έργο της Ε.Π.Π. 
τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
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(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 
 συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές τροποποιήσεις, αφού 
 προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 

Τροποποίηση σύμβασης 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π. είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του 
Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 

Τροποποιήσεις ως προς τις ποσότητες όλων των άρθρων, θα γίνονται με σύνταξη κατάλληλου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201) της Επιτροπής Παραλαβής και 
Παρακολούθησης, που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της παρούσης. 

Πλημμελής κατασκευή-Καλή λειτουργία 

Εάν τα προς προμήθεια είδη, ο τρόπος μεταφοράς και η παράδοση αυτών στην Υπηρεσία δεν είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της μελέτης ή εμφανίζουν 
αλλοιώσεις, προσμίξεις  με ουσίες που δεν προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα 
ελαττώματα ή δεν αναγράφουν τα στοιχεία στο σώμα τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 
όλες τις βλάβες που θα προκύψουν, είτε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και τους όρους της παρούσας μελέτης. 

Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης αρχίζει ο χρόνος εγγυημένης 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 
παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα 
στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 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 
παραλαβής και παρακολούθησης 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 να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας καθώς και για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει από κακή τοποθέτηση, 
κρυφά ελαττώματα, κλπ. 

Ο συμβατικός χρόνος καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, 
αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία, ήτοι μετά την οριστική 
παραλαβή.  
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Ενιαία ισχύς της συμβάσεως 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 

  

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 24-06-2022 Κορωπί 27-06-2022 

Ο συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Αναστασία Γεωργούλια 
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός ΠΕ/Α  

Σπυρίδων Σιούντρης  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας. (Promitheus ESPDint – e-Service to fill out the European Single Procurement Document {ESPD}), 
που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
«www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, 
είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο 
αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://espd.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1  

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 
• Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

• Η επιχείρησή μου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

• Δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπό μου από τους αναφερόμενους Άρθρο 73 του Ν.4412/2016 
"Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)" και συγκεκριμένα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ 
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των 
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό 
τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
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του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

• Δε βρίσκομαι σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

• Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

• Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 
διαγωγή μου, 

• Δεν έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή, 

• Είμαι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεών μου προς τις 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή 
δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τη υπηρεσία. 

• Θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα στοιχεία 
και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση 
των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

• Θα προσκομίσω φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου, μόλις 
μου ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Δεν απασχολώ ούτε εκμεταλλεύομαι ανήλικους κάτω των 15 ετών σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, όπως έχουν ενσωματωθεί και ισχύουν στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 2918/2001. 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

Στο παρόν Παράρτημα περιέχονται τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς, που πρέπει να συμπληρώσουν και 
να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς. 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Βασ. Κωνσταντίνου 47 
Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο:  210 6622379 εσωτ. 110 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  2022 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα) 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 

 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) 

 



 

 

Σελίδα 140 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΤΕΜ. 1,00 21.500,00  

ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 30Μ ΤΕΜ. 2,00 10.600,00  

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΚΥΒΟΥΣ  ΤΕΜ. 1,00 28.700,00  

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΟΝΟ YΨΟΣ ΠΥΛΩΝΑ 6 Μ ΤΕΜ. 1,00 15.200,00  

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 13.900,00  

ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ (2Θ ΝΗΠΙΩΝ&1ΦΩΛΙΑ)ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 
ΚΟΡΜΟΥΣ 

ΤΕΜ. 1,00 6.400,00  

ΚΟΥΝΙΑ 4/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΤΕΜ. 1,00 5.700,00  

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ. 1,00 2.950,00  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΕΜ. 1,00 5.000,00  

ΜΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜ. 1,00 5.750,00  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ. 1,00 860,00  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΟΥ 2" ΤΕΜ. 3,00 3.500,00  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ. 3,00 14.500,00  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 4,00 15.550,00  

ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΤΕΜ. 3,00 2.200,00  

ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 3,00 2.750,00  

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΕΜ. 2,00 1.500,00  

4 ΘΕΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΜ. 2,00 950,00  

ΠΑΓΚΑΚΙ  ΤΕΜ. 13,00 1.050,00  

ΚΙΟΣΚΙ ΤΕΜ. 3,00 6.100,00  

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΜ. 12,00 800,00  

ΒΡΥΣΗ  ΤΕΜ. 6,00 1.000,00  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΕΜ. 6,00 950,00  

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΕΩΣ 1500ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 670,00 190,00  

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ, ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΕΩΣ 2000ΜΜ [ΣΥΜΠ.ΥΠΟΒ. ΣΚΥΡΟΜ.] 

Μ2 395,00 200,00  

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ  2-8ΜΜ 
ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 10-40CM/ Μ3 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ.ΕΚΣΚΑΦΕΣ] 

Μ3 485,00 155,00  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ Π.Χ 
[ΣΥΜΠ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

Μ2 740,00 140,00  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΡ.Μ 550,00 200,00  

ΜΕΤΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΕΜ. 4,00 530,00  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΜ. 14,00 1.200,00  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΕΜ. 12,00 530,00  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΤΕΜ. 12,00 110,00  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ ΤΕΜ. 200,00 35,00  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  > 1000 ΤΜ ΤΕΜ. 1,00 1.500,00  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ  < 1000 ΤΜ ΤΕΜ. 5,00 500,00  

           

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ 1   

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΜΗΜΑ 1 Συνολική καθαρή αξία κατά την προσφορά (ολογράφως): 

 _______________________________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

ΤΜΗΜΑ 2  

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SKATEPARK 28,90M * 13,35 M ΤΜΧ 1,00 100.940,00  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ Μ2 386,00 19,00  

ΚΩΝΙΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑ (9) 
Μ ΜΕ ΜΟΝΟ  
ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΙΣΧΥΟΣ 200 W 

ΤΜΧ 4,00 2.310,00  

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΜΧ 1,00 450,00  

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ SKATE ΑΠΟ  
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΜΧ 1,00 300,00  

           

            

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ 2   

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

      

 

ΤΜΗΜΑ 2 Συνολική καθαρή αξία κατά την προσφορά (ολογράφως): 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  

Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, προς αποφυγή απόρριψής της. 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) 

ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  
(αριθμητικώς) υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο Διαγωνισμό που 

θα διεξαχθεί την .................................., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας, 

για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ  2022 ΤΜΗΜΑ…», 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) 

καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και 150 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την ................................................  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την §2.4.5 της Διακήρυξης, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το 

ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 

7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) 

ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  

(αριθμητικώς) υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..................... σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  2022 ΤΜΗΜΑ…», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (τουλάχιστο επί (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου).  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 

7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Αριθμός Σύμβασης:............. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:  

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ποσού  ……………………………   € πλέον ΦΠΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  2022 

 
Στο Κορωπί σήμερα .... ........ 202. ημέρα ............  μεταξύ των: 
 

1. Δήμου Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί, οδός Βας, Κων/νου 47, με ΑΦΜ 090125604 της Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Ν. Κιούση με την ιδιότητα του 

Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58  § 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) 

που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. του .........(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)........, .....(διεύθυνση έδρας)...... με ΑΦΜ................. και ΔΟΥ 

.............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την .....(Ονοματεπώνυμο) του 

(Πατρώνυμο) με ΑΔΤ................που εκδόθηκε την .................. από (εκδούσα αρχή) και που για λόγους 

συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Ανάδοχος», 

δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη: 

❖ Την υπ’ αριθμ. ΤΥ/27/2022 τεχνική μελέτη, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου ώστε να εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών 2022» προϋπολογισμού 

…………πλέον ΦΠΑ. 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ..................) με την οποία 

εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης, συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης και 

διατέθηκε πίστωση ποσού ......... . για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης δαπάνης που αφορά την 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης. 

❖ Τα πρακτικά .................... της Επιτροπής Διαγωνισμού 

❖ Την προσφορά του/της ........................................... 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:...............) με την οποία 

κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας 
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❖ Την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .................€ του (επωνυμία εκδότη) 

❖ Την υπ’ αρ. .................... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022,2023 και 2024 και συγκεκριμένα σε βάρος του ΚΑ 15-7135.014 

❖ Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, «...............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)..................», που εδρεύει 

.............................., την εκτέλεση της σύμβασης για  την «Προμήθεια ελαστικών 2022», έναντι συνολικού 

ποσού .......................... ΕΥΡΩ, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τους παρακάτω όρους τους οποίους 

ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση βασίζεται στη μελέτη που συντάχθηκε από το Δήμο Κρωπίας, και αναφέρεται στην 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσης. 

Επίσης αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροδοτούμενου φωτεινού 
σωλήνα αλουμινίου με LED (εναέριος εορταστικός διάκοσμος) καθώς και πινακίδων μηνυμάτων. 

                       

 

Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο), και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 

 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

      Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

των #........................................................................................... ΕΥΡΩ#, (.................€) πλέον Φ.Π.Α. 

 Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  Στο Συμβατικό  τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή 

επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα 

αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 
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Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.        

 Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, 

βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και 

διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή 

κ.λπ.) και ιδίως το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

1. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

2. Την  αμοιβή  του  άμεσα  απασχολούμενου  προσωπικού  (μισθοδοσία  και  εργοδοτικές εισφορές  

των οδηγών,  τεχνιτών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση 
του. 

3. Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, 

συντήρηση, κλπ). 

4. Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 
φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ). 

5. Κάθε άλλη σχετική δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα. 

 Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία 

αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου. 

 

Άρθρο 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα του Δήμου (Σημειώνεται ότι έχει 

γίνει  δωρεά ύψους 40.000 ευρώ από την Ένωση Βιομηχάνων Κορωπίου για προμήθεια και τοποθέτηση 

οργάνων στην Παιδική χαρά στο Κίτσι) και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15-7135.014 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022, καθώς και τον αντίστοιχο του Οικ. Έτους 2023 και 2024. 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στον επόμενο πίνακα: (ακολουθεί υπόδειγμα) 

 

Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως τροποποιήσεων, προαιρέσεων κλπ, σε ΚΑΜΜΙΑ 

περίπτωση δε θα ξεπεράσει τις ...................... € χωρίς ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 5ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(το άρθρο θα διαμορφωθεί αναλόγως τμήματος) 

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης (εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» της Τεχνικής Μελέτης. 

Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αρχομένης της 

μέτρησης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και 

Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
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Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε σημείο που θα καθορίζει κάθε η Επιτροπή ή ο Αρμόδιος, για την 

επικοινωνία, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Το σημείο θα είναι 

εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου και θα είναι πάντα σε σημείο που θα μπορεί ο Ανάδοχος να 

προσεγγίσει με το όχημά του έμφορτο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 και όπως προβλέπεται στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (ΕΣΥ, συμφωνητικό, κλπ). Για την 

παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π. το οποίο κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού ενώ κατά τη  διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε 

διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους. 

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π.Π. 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 

εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το άρθρο 208 του ν. 

4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 

και ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με 

τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 
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του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.  Το έργο της Ε.Π.Π. 

τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται  της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές 
τροποποιήσεις,  αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν  οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα 
από την σύμβαση. 

 

Άρθρο 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 

ποσού .......... € του .................................. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 Η εγγύησης καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, 10 ημέρες 

ύστερα από την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης. Η αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η 

οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της αξίας των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
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 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε 

περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

• Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Εάν κατά την παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της 

συμφωνημένης σύμβασης και προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά 

την έννοια του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

• σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

 

Άρθρο 7ο Τροποποίηση σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά 
προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 
22/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 

201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβής και θα 
διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ 
αμέσως, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την 
ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση  της Ε.Π.Π.  είτε  με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής  και σύμφωνη γνώμη 
του Αναδόχου, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 

Άρθρο 8ο Ποινικές ρήτρες 

 Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας που 

εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα, 

2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των εργασιών που εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα, 

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 
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Άρθρο 9ο Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους 

της ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)» (σελ 1604 Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013) , όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει με τον ν. ..../2018 

Ως ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση με την οποία διαπιστώνεται η 

αντιστοιχία των παραλαμβανομένων υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θεωρείται η έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο ή η παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης 

προθεσμίας , εφ’ όσον δεν εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο άλλες υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου και δύο αντίγραφά του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

• Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

• Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά 

προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

Τον 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις οι οποίες 

επικαιρο-ποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν σε κάθε πληρωμή: 

1. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Προδικαστικών Προσφυγών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016) 

3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης {ΤΠ ή ΔΑ-

ΤΠ}) για την προμήθεια των καυσίμων 

 

Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής 

του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με βάση συγκεντρωτική 

κατάσταση δαπανών της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10ο Υποχρεώσεις Εργοδότη 

 Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργου του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχει 

στον Ανάδοχο κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο εφόσον το διαθέτει. 

 ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα 

πρέπει να συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π.Π. και του Επόπτη που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό. 

 Στα καθήκοντα της Ε.Π.Π. και του Επόπτη περιλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των σταδίων εκτέλεσης 

της σύμβασης, ήτοι την αρχική οργάνωση, την παρακολούθηση της ορθής και έντεχνης εκτέλεσης των 

εργασιών, την μερική εκταμίευση των πληρωμών ΜΕΧΡΙ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ και την ΟΛΙΚΗ 

εξόφληση των εργασιών που έχουν παραληφθεί. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον πιστοποιείται η εργασία από την Ε.Π.Π., να καταβάλλει στον 

Ανάδοχο την αντίστοιχη αμοιβή.  

 

Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία 

υποχρεώσεις του, όπως αναφέρονται στην παρούσα, με  τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με 

τους όρους και  τις προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’  όλη τη διάρκεια της παρούσας. 

 Εντολές λαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής και τον Επόπτη ή τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην οικονομική 

του προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος  φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε 

διερχόμενους πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα ή παράβαση 

ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των 

συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και 

επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Εάν υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος 

του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 12ο Λύση/Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

 Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
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1. Όταν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2. Όταν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

3. Εάν η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 

ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ) 

4. Όταν ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει τμήμα της ή εργασίες, υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

7. Όταν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Υπηρεσία γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο 

ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Άρθρο 

203.  

 

 

Άρθρο 13ο Ανωτέρα βία 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε 

εξωτερικά γεγονότα (γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε 

απρόβλεπτα γεγονότα εντός της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του.(υποκειμενική θεωρία) 

 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός  που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει  να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
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Άρθρο 14ο Επικοινωνία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση 

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο και 

θα απαντώνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθορίζονται ως στοιχεία επικοινωνίας 

τα αναγραφόμενα στον επόμενο πίνακα: 

Άρθρο 15ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 Για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα δύο μέρη αρμόδια είναι τα 

ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη καθώς και τα Ευρωπαϊκά. 

 Τόσο ο Δήμος όσο και ο ανάδοχος μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση λόγω μη τήρησης των όρων 

της παρούσας, αν από τη συνολική συμπεριφορά του υπαίτιου μέρους συνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ή 

απροθυμία συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας που καθιστούν δυσχερή ή επισφαλή την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους δύο 

συμβαλλόμενος υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) παρέμειναν στο 

Δήμο και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κωνσταντίνου 47 Ταχ. Διεύθυνση :  

Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ Ταχ. Κώδικας :  

Αρμόδιος :  Αρμόδιος :  

Τηλέφωνο :  Τηλέφωνο :  

e-mail :  e-mail  :  

Για το Δήμο Κρωπίας  Για τoν Ανάδοχο 
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