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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη 

παρέμβαση ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και η δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής 

στο Δήμο Οιχαλίας. 

Καταγράφοντας τις ανάγκες του δήμου και αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα δημιουργίας 
ενός χώρου αναψυχής όπου οι μεγάλοι και τα παιδιά θα παίζουν και θα συναναστρέφονται, 
καθιστά επιτακτική την παρέμβαση μας, ώστε να παρέχουμε ένα ασφαλή χώρο για 
δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα και απόλυτα λειτουργικό με ποικίλες εναλλακτικές χρήσεις 
οπού οι πολίτες θα αναπτύξουν δεξιότητες, θα αθλούνται και θα καλλιεργήσουν την 
κοινωνικότητα 
 
Με την παρούσα προμήθεια, σκοπός του Δήμου είναι η δημιουργία ενός χώρου επισκεψιμότητας 
από διάφορες ομάδες της κοινωνίας μας  που θα μπορούν να απολαύσουν κάθε δραστηριότητα 
αυτού και ο οποίος θα  περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, εξοπλισμό υπαίθριας άθλησης, παιδικής 
χαράς,  φυτικού υλικού και σύγχρονου αρδευτικού συστήματος. 

Ειδικότερα για ότι αφορά τον εξοπλισμό παιδικής χαράς ως στόχος τίθεται η ασφαλής λειτουργία 
και η εναρμόνιση, με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και τη 
λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 
2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και 
συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Ο χώρος θα συμμορφώνεται πλήρως με τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του 
ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ 
EN1176) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.  

Τονίζεται ότι, η συμμόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικών χαρών και των 
επιφανειών πτώσης, με τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα ελεγχθεί από 
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της 
Υ.Α.27934/2014 (Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (ΑΔΑ: ΩΝ8ΚΝ-Ρ46)  του  
Υπουργείου Εσωτερικών,   συμπληρωματικών   και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 
931). Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των 
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εξοπλισμών και των επιφανειών πτώσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης επί τόπου και με κατάλληλα 
όργανα δειγματοληπτικές μετρήσεις αναφορικά με τον έλεγχο του κρίσιμου ύψους πτώσης HIC 
tests.  

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

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι : 

• Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας/Πράσινο Ταμείο  σύμφωνα  με την  
5360/23-07-2021 (ΑΔΑ  ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) Β’ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον άξονα 
προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ &  ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021.  

Με την υπό ανάθεση σύμβαση υλοποιείται η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» η οποία  έχει  ενταχθεί  στο Μέτρο 2, Δράση 2.2  “ 
Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ”  με βάση την 
απόφαση ένταξης με   αριθμό   242-01.03.2022 – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΥ46Ψ844 - ΣΒΚ) του   Ν.Π.Δ.Δ.   -   ΠΡΑΣΙΝΟ   ΤΑΜΕΙΟ   του   ΥΠ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   &   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας/Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί μέχρι του ποσού των 
169.402,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και ΦΠΑ 13% και είναι γραμμένο στον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023 με Κ.Α. 15.7326.5003 

•  Από Ίδιους πόρους του Δήμου Οιχαλίας θα καλυφθεί το ποσό των 53.374,33€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και ΦΠΑ 13% και είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 

έτος 2023 με Κ.Α. 15.7326.5003 (53.300,60) και με Κ.Α. 15.6699.5001 (73,73). 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει  της τιμής για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των υπό 
προμήθεια   ειδών των τμημάτων και όχι για επιμέρους είδη. 

Κατά την εξέλιξη της Σύμβασης μπορεί να γίνει αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων, εάν 
απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τμήματος. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την παρούσα προμήθεια ορίζεται στους  δώδεκα (12) μήνες.   
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)  
ΑΞΙΑ (€) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

1 ΞΥΛΙΝΗ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 1Μ 34928400-2 Μ 104 68,00 € 7.072,00 € 

2 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1M 34928400-2 ΤΕΜ 1 750,00 € 750,00 € 

3 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ 34928400-2 ΤΕΜ 1 1.400,00 € 1.400,00 € 

4 ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 34928400-2 ΤΕΜ 1 3.800,00 € 3.800,00 € 

5 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 34928400-2 ΤΕΜ 8 320,00 € 2.560,00 € 

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 34928400-2 ΤΕΜ 8 190,00 € 1.520,00 € 

7 ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 34928400-2 ΤΕΜ 2 650,00 € 1.300,00 € 

8 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

34928400-2 ΤΕΜ 1 400,00 € 400,00 € 

9 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

37461500-2 ΤΕΜ 1 2.600,00 € 2.600,00 € 

10 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

37524500-2 ΤΕΜ 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

11 
ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ-
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 2.900,00 € 2.900,00 € 
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12 
ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΞΕΩΝ 
ΩΜΩΝ-ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 2.800,00 € 2.800,00 € 

13 

ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΔΙΣΗ 
ΑΕΡΟΣ-ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΔΙΣΗΣ 

37442900-8 ΤΕΜ 1 3.100,00 € 3.100,00 € 

14 
ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 

37451000-4 ΤΕΜ 1 11.200,00 € 11.200,00 € 

15 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
25ΜΜ 

39293400-6 Μ2 224 35,00 € 7.840,00 € 

16 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  LED 31527200-8 ΤΕΜ 8 2.000,00 € 16.000,00 € 

17 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ 

31527200-8 ΤΕΜ 2 2.500,00 € 5.000,00 € 

18 ΜΠΑΣΚΕΤΑ  37450000-7 ΤΕΜ 2 2.100,00 € 4.200,00 € 

19 
ΔΑΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) 

37450000-7 Μ2 320 40,00 € 12.800,00 € 

20 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

37535200-9 ΤΕΜ 1 21.200,00 € 21.200,00 € 

21 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

37535200-9 ΤΕΜ 1 15.400,00 € 15.400,00 € 

22 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ 1 1.450,00 € 1.450,00 € 

23  ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

24 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 37535200-9 ΤΕΜ 1 2.800,00 € 2.800,00 € 

25 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ 1 750,00 € 750,00 € 

26 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ" ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

37535200-9 ΤΕΜ 1 800,00 € 800,00 € 

27 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ "ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ" ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

37535200-9 ΤΕΜ 1 700,00 € 700,00 € 

28 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ "ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ" ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

37535200-9 ΤΕΜ 1 900,00 € 900,00 € 

29 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1,40Μ 

37535200-9 Μ2 249 65,00 € 16.185,00 € 

30 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2,60Μ 

37535200-9 Μ2 58 110,00 € 6.380,00 € 

31 

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
Φ16/30/2,3ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ ΚΑΦΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

43323000-3 Μ 428 2,80 € 1.198,40 € 

32 ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10'' 43323000-3 ΤΕΜ 2 9,80 € 19,60 € 

33 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΜ. ΝΕΡΟΥ HDPE 
100 40/10 ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

43323000-3 Μ 85 1,98 € 168,30 € 

34 
ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1'' 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 

43323000-3 ΤΕΜ 1 127,75 € 127,75 € 

35 ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 43323000-3 ΤΕΜ 1116 0,28 € 312,48 € 

36 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 1ΣΤ DC 9-
12V 

43323000-3 ΤΕΜ 2 180,00 € 360,00 € 
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37 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΞΟΔΟ 

43323000-3 ΤΕΜ 1 392,00 € 392,00 € 

38 ΚΑΛΩΔΙΟ 13'' ΚΛΩΝΟ 43323000-3 Μ 85 5,50 € 467,50 € 

39 
ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

43323000-3 ΤΕΜ 106 3,50 € 371,00 € 

40 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'' 43323000-3 ΤΕΜ 11 34,00 € 374,00 € 

41 ΒΟΤΣΑΛΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 14212200-2 Μ3 4 380,00 € 1.520,00 € 

42 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 19240000-0 Μ2 187 4,00 € 748,00 € 

43 ΒΟΤΣΑΛΩΤΗ ΠΛΑΚΑ 44114250-9 Μ2 118 38,00 € 4.484,00 € 

44 ΧΩΜΑ 40 ΛΙΤΡΑ 14212400-4 ΤΕΜ 90 15,00 € 1.350,00 € 

45 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 03451000-6 ΤΕΜ 5 350,00 € 1.750,00 € 

46 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ5 03451000-6 ΤΕΜ 47 30,00 € 1.410,00 € 

47 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ6 03451000-6 ΤΕΜ 28 45,00 € 1.260,00 € 

48 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ7 03451000-6 ΤΕΜ 11 85,00 € 935,00 € 

49 
ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΟΟΔΩΝ-ΒΟΛΒΟΔΩΝ-
ΑΓΡΟΣΤΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 

03451000-6 ΤΕΜ 245 4,00 € 980,00 € 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

50 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 50-90 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 5 11,00 € 55,00 € 

51 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 
ΟΓΚΟΥ 2-4 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 245 1,90 € 465,50 € 

52 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 
ΟΓΚΟΥ 12,5-24 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 47 5,00 € 235,00 € 

53 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 
ΟΓΚΟΥ 25-40 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 39 5,90 € 230,10 € 

54 
ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ 
ΠΑΣΣΑΛΟ ΕΩΣ 3m 

77310000-6  ΤΕΜ 15 20,00 € 300,00 € 

55 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  

45232121-6 
ΚΑΤΆ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 2.800,00 € 2.800,00 € 

56 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  79132000-8 ΤΕΜ 1 500,00 € 500,00 € 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 180.220,63 € 

   
Φ.Π.Α. 24% 41.732,55 € 

   
Φ.Π.Α. 13% 823,55 € 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α 222.776,73 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΙΧΑΛΙΑΣ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

222.776,73 € (με ΦΠΑ ) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2022 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 1M 
Διαστάσεις επαναλαμβανομένου τμήματος: 
μήκος 180 cm 
ύψος 100 cm 
 
Υλικά κατασκευής. 
Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα): Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή (βίδες, συνδετικά μέσα –βάσεις στήριξης – μικροϋλικά, κλπ) θα είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο .Ειδικά οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ξύλου με κεφαλή τύπου 
αστεράκι (TORX), με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της 
βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα. 
Ξύλινα στοιχεία: Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι Πεύκης, θα έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της και με 
στρογγυλεμένες ακμές προς αποφυγή τραυματισμών. 
Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών στοιχείων 
θα είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και 
απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους ) δεν θα περιέχουν μόλυβδο, 
χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. 
Περιγραφή -στερέωσης & εγκατάστασης : 
Η περίφραξη θα αποτελείται από ανεξάρτητα τεμάχια μήκους 180 cm που θα περιλαμβάνουν 
εννέα σανίδες διαστάσεων 950Χ120Χ20mm. Οι σανίδες θα ενώνονται μεταξύ τους, στο πάνω 
και κάτω μέρος, με τραβέρσες διατομής 20Χ120Χ1800mm. Οι τραβέρσες θα στερεώνονται με 
βίδες στις κολόνες. Οι κολόνες στήριξης θα είναι διαστάσεων 90Χ90mm οι οποίες θα 
θεμελιώνονται ανάλογα με τον χώρο υποδοχής με δύο βάσεις μεταλλικές τύπου Π 1Χ9Χ1Χ30cm 
είτε με εγκιβωτισμό σε θεμέλιο από σκυρόδεμα διαστάσεων 30Χ30Χ30cm είτε με στηρίγματα 
από χάλυβα θερμογαλβανισμένο , με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα μικρό κενό 2-3 cm 
ανάμεσα στο ξύλο και στη βάση στήριξης τους προκειμένου να διασφαλίζεται η στράγγιση των 
νερών της βροχής. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού ή 
ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001,  
πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  αστικού 
εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου.  
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 
Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1Μ 
Η ξύλινη πόρτα θα ακολουθεί το μοτίβο της περίφραξης. 
Η ξύλινη πόρτα θα είναι διαστάσεων μήκους 1,00 μ. και ύψους 1,00μ. 
Κάθε μονάδα αποτελείται από δύο οριζόντιους δοκούς 4*4εκ περίπου και μήκους 1,00μ. και 
κολώνες μήκος 1,00μ. και μια επιπλέον διαγώνια σανίδα 
Η πόρτα θα φέρει 2 μεντεσέδες 40εκ. τύπου ΤΑΦ, 1 κάθετο σύρτη και 1 σύρτη με υποδοχή για 
λουκέτο. 
Οι βίδες θα είναι διαφόρων διαστάσεων βίδες ξύλου, με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι) με 
ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να 
μη χρειάζεται προτρύπημα. Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
της πόρτας (κοχλίες, σύνδεσμοι κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. 
Η ξυλεία θα είναι απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή 
ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού ή 
ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001,  
πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  αστικού 
εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου.  
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 
Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις : Μήκος 1,80m, Πλάτος 1,60m, Ύψος 2,60m.  
Θα αποτελούνται από ένα τραπέζι, δυο καθίσματα δεξιά και αριστερά δύο ξύλινα «Λ» στήριξης 
και στέγη συνολικού ανοίγματος διαστάσεων :  
- Τραπέζι : Μήκος 1,80m, Πλάτος 0,80m, Ύψος 0,80m.   
- Καθιστικά : Μήκος 1,80m, Πλάτος 0,30m, Ύψος 0,40m. 
- Στέγη : Μήκος 2,00m, Πλάτος 1,95m, Ύψος 2,30m. 
Ο σκελετός και τα πόδια θα κατασκευαστούν από ξυλεία διαστάσεων : 0,12x0,06m και τα 
καθίσματα και το τραπέζι : 0,12x0,06m. 
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Στην οροφή θα υπάρχει επένδυση με σανίδα διατομής 12x1cm με κάλυψη η μια στην άλλη και 
στερεωμένη σε πλαίσιο από δοκούς 6x12cm για προστασία από τα νερά της βροχής. 
Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης, θα έχουν λειανθεί και κατεργαστεί 
κατάλληλα ώστε να μην αφήνουν ακίδες στην επιφάνειά τους. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού ή 
ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001,  
πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  αστικού 
εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου.  
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 
Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 4- ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ 
Περιληπτική Περιγραφή : Το κιόσκι θα είναι ισόπλευρο εξάγωνο, θα φέρει σκεπή ξύλινη και 
καθίσματα στις πέντε από τις έξι πλευρές του. 
Διαστάσεις – πλευρά: 1,80m  τουλάχιστον, Ύψος κολώνας : 2,50m τουλάχιστον πλέον σκεπής . 
Υλικά κατασκευής. 
Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα) : Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  για την 
κατασκευή (βίδες, συνδετικά μέσα –βάσεις στήριξης – μικροϋλικά,  κλπ) θα είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο.   Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών εξαρτημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν θα διασφαλίζουν την αντοχή τους στα φορτία που πρόκειται να παραλάβουν 
καθώς και την αντοχή τους στην διάβρωση και στις αντίξοες συνθήκες. Η συνδεσμολογία θα 
γίνει  ύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας .   
Ξύλινα στοιχεία : Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι πεύκης,   
απαλαγμένη από μύκητες και έντομα, θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην 
υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της  προς αποφυγή τραυματισμών.   
Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών στοιχείων 
θα είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και 
απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους) δεν θα περιέχουν μόλυβδο, 
χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα . 
Περιγραφή συναρμολόγησης-στερέωσης & εγκατάστασης : 
Η εν λόγω κατασκευή- κιόσκι- είναι συνηθισμένη αλλά πολύπλοκη γι’αυτό και απαιτείται ορθή 
εφαρμογή  της σύνδεσης των (μεταξύ τους ) στοιχείων και της θεμελίωσης αυτής στο έδαφος 
και απαραίτητα θα τηρηθούν οι οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας για την εγκατάστασή 
της. Απαραίτητα το ξύλινο ισόπλευρο εξάγωνο κιόσκι θα έχει έξι (6) μασίφ, ξύλινες κολόνες 
στήριξης διατομής 90X90mm τουλάχιστον, οι κολόνες θα ενώνονται στο επάνω μέρος με έξι (6) 
οριζόντιους δοκούς διατομής 45χ140mm τουλάχιστον.  
Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του εξάγωνου πλαισίου θα τοποθετηθούν ξύλινες αντηρίδες 
(στήριξης) διατομής 45Χ140mm. Στο πάνω μέρος των κολονών θα τοποθετηθούν κεκλιμένα 
ξύλινα στοιχεία, έξι (6) τεμάχια, διατομής 45Χ140mm,τα οποία θα σχηματίζουν την εξάριχτη 
ξύλινη σκεπή ύψους 80 cm. Η οροφή της σκεπής θα επενδυθεί με τάβλες πάχους 12mm που θα 
αλληλεπικαλύπτονται έτσι ώστε να προσφέρουν προστασία από τα νερά της βροχής .                                               
Στις πέντε από τις έξι πλευρές του  θα τοποθετηθούν καθιστικά αποτελούμενα από δύο  ξύλινες 
τάβλες διατομής  45Χ140mm και πλάτη  από μία  ξύλινη  τάβλα διατομής  45Χ140mm, οι οποίες 
θα στηριχτούν κατάλληλα .   
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Η στήριξη των κολονών του κιοσκιού θα γίνεται σε θεμέλιο από σκυρόδεμα διαστάσεων πλάτους 
50cm μήκους 50cm και βάθους 50cm το οποίο θα προεξέχει από το έδαφος κατά 5 cm 
τουλάχιστον. Πάνω στην τσιμεντένια βάση θα στερεωθούν στηρίγματα από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο, με τρόπο που η κατασκευάστρια εταιρεία θα υποδεικνύει έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η στατικότητα  και στιβαρότητα της κατασκευής . 
Οι ξύλινες κολόνες θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα μικρό κενό 2-3 cm 
ανάμεσα στο ξύλο και στη βάση στήριξης τους προκειμένου να διασφαλίζεται η στράγγιση των 
νερών της βροχής .   
         Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & 
εγκατάσταση της ως άνω κατασκευής θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού ή 
ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001,  
πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  αστικού 
εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου.  
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. Τα 
αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
Διαστάσεις: 1900 X 510 X 880 mm  
Το Καθιστικό με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη θα αποτελείται από το κάθισμα, την πλάτη και 
δύο (2) μεταλλικές βάσεις. 
Υλικά κατασκευής. 
Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα) : Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή  (βίδες,  συνδετικά μέσα –βάσεις στήριξης – μικροϋλικά,  κλπ)  θα είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο.  Οι διαστάσεις  και  οι διατομές των μεταλλικών εξαρτημάτων που 
χρησιμοποιούνται θα διασφαλίζουν την αντοχή τους στα φορτία που πρόκειται να παραλάβουν 
καθώς και την αντοχή τους στην διάβρωση και στις αντίξοες συνθήκες. Η συνδεσμολογία  θα 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας . 
Ξύλινα στοιχεία : Όλα τα ξύλινα στοιχεία που χρησιμοποιούνται θα είναι Πεύκης, εμποτισμένη 
για προστασία από μύκητες και έντομα, που έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να 
μην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της και με στρογγυλεμένες ακμές προς αποφυγή 
τραυματισμών. 
Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών στοιχείων 
θα είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής και 
απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους ) δεν περιέχουν μόλυβδο, 
χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα . 
Περιγραφή -στερέωσης & εγκατάστασης :Το κάθισμα θα αποτελείται από πέντε (5) ξύλινους 
δοκούς διαστάσεων 1900Χ70Χ70mm και η πλάτη από τρεις (3) ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. 
Οι μεταλλικές βάσεις θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και θα αποτελούνται από την 
πλάκα πάκτωσης διαστάσεων 120Χ500Χ4mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 
120Χ60mm, πάχους 3mm και μήκους 360mm, πάνω στο οποίο θα εδράζεται η λάμα 
συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100Χ8mm. Η πλάτη του καθιστικού θα
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 φέρει κλίση 30ο. Οι βάσεις στήριξης του καθιστικού ενισχύονται με μεταλλική λάμα 
διατομής 25x5mm. Oι μεταλλικές βάσεις θα αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια τύπου Μ8. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή. 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση . 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού ή 
ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001, 
πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  αστικού 
εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου και μετάλλου.  
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 
Οι συγκολλήσεις του καθιστικού θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 
κατά ΕΝ ISO 15614 και ο συγκολλητής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος  κατά ΕΝ ISO 9606-
1.Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (τουλάχιστον για δύο άτομα, τα οποία θα ανήκουν στην 
επιχείρηση του κατασκευαστή)  θα περιλαμβάνονται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντος . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 900mm 
Πλάτος :340mm 
Ο κάδος θα αποτελείται από µεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και 
εσωτερικά µεταλλικό κάδο. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από δύο µεταλλικές λάµες 
πάχους 3mm και διαστάσεων 950x40mm διαµορφωµένες σε κυκλικό σχήµα διαµέτρου 300mm 
και τοποθετηµένες παράλληλα καθ' ύψος. Τα δύο στρόγγυλα τµήµατα θα ενώνονται µεταξύ 
τους µε τρεις κατακόρυφες µεταλλικές λάµες µε συγκόλληση. Ο µεταλλικός σκελετός είναι 
επενδεδυµένος µε ξύλα κατάλληλα διαµορφωµένου προφίλ (ηµιστρόγγυλο) διατοµής 70x20mm 
και µήκους 520mm, που στερεώνονται µε κασονόβιδες Μ6χ40 και παξιµάδια ασφαλείας Μ6. 
Ο µεταλλικός κάδος θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,80mm, 
έχει διάµετρο Φ300mm και ύψος 465mm. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του. 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού ή 
ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001, 
πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  αστικού 
εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου και μετάλλου.  
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. 
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Οι συγκολλήσεις του κάδου θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο κατά 
ΕΝ ISO 15614 και ο συγκολλητής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος  κατά ΕΝ ISO 9606-1.Τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά (τουλάχιστον για δύο άτομα, τα οποία θα ανήκουν στην επιχείρηση 
του κατασκευαστή)  θα περιλαμβάνονται στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 
Διαστάσεις:  
Ύψος: 900 mm / Πλάτος: 500 mm 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το µηχανισµό της βρύσης και ένα 
διακοσµητικό πανέλο σε σχήµα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας διατοµής Φ60mm, θα φέρει 
στο κάτω τµήµα του βάση µεταλλική από σωλήνα ίδιας διατοµής, η οποία καταλήγει σε 
µεταλλικό χαλυβδοέλασµα, διατοµής 80x80mm και πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης θα 
γίνεται µέσω του χαλυβδοελάσµατος, το οποίο θα φέρει τέσσερις τρύπες Φ12mm για το βίδωµα 
αυτού σε µπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώµα µε την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον 
σκοπό αυτό. 
Στο άνω µέρος ο κεντρικός σωλήνας θα σχηµατίζει καµπύλη 90ο και καταλήγει σε συστολή από 
Φ60 σε Φ200. Στο τελείωµα της συστολής θα βιδώνεται διακοσµητικό πανέλο διαστάσεων 
465x500mm, από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12mm. Θα διαθέτει  µηχανισµό βρύσης. Η 
είσοδος του νερού θα γίνεται µέσω πλαστικού σωλήνα. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού ή 
ισοδύναμο καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001, 
πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 
ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  αστικού 
εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου και μετάλλου.  
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα. Τα 
αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Το παρόν  αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας εισόδου παιδικής 
χαράς με γενικές διαστάσεις : 500x800mm που θα είναι κατασκευασμένη από προβαμμένο 
αλουμίνιο πάχους 1 mm ή  κόντρα πλακέ θαλάσσης,  με ελεύθερο κείμενο. Στην πινακίδα θα 
εγγράφονται ευκρινώς τα απαιτούμενα της υπ’ αριθμ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β’/25-7-2014), 
δηλαδή τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες:  
• Οι ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά  
• Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης  
• Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ  
• Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με 
αναπηρία  
• Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας  
• Οι ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς  
Η στερέωση της θα είναι με στύλο στήριξης γαλβανιζέ.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση της πινακίδας και του στύλου 
στήριξης. 
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Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Ενδεικτική Διάσταση (Μ/Π/Υ): 2745 Χ 1530 Χ 760 (mm) 
Πεδίο ασφαλούς χρήσης : 5800 Χ 4600 (mm)  
Κύριες τεχνικές παράμετροι: 
Μέγεθος   2745 mm Χ 1530 mm Χ   760 mm ύψος,   μεταλλικό δίχτυ    καθαρού ύψους 150 
mm, μήκους 1530 mm. Το τραπέζι θα είναι κατασκευασμένο από υλικό SMC , γενική χύτευση 
με θερμότητα, μπορεί να είναι 500 Ν   υπό συνθήκες στατικού φορτίου και τις κατάλληλες 
απαιτήσεις κρούσης , καλής σταθερότητας με ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Θα 
διαθέτει υψηλό βαθμό αντοχής στη γήρανση, αντιδιαβρωτικό, θα διαθέτει προστασία από τον 
ήλιο, αδιάβροχο, επιβραδυντικό φλόγας,  δεν θα είναι εύκολο να παραμορφωθεί κλπ., θα 
διαθέτει εγγύηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον οχτώ χρόνια έναντι των 
παραμορφώσεων, ρωγμών και ζημιών.  
Το σασί θα υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με διάμετρο 
60 mm, υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 3 mm, εξασφαλίζοντας συνολική 
σταθερότητα. 
Κάθε υποστηρικτικό αρχείο, μεγαλύτερο από 230 mm από το έδαφος,  θα εξασφαλίζει την 
ασφάλεια της κίνησης του χρήστη. 
Τα δίκτυα μπάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδωμα και η ασφάλεια, θα αποτρέπουν τις 
ζημιές. 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
 Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο 

τοποθέτησης.  
 Η συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του , η προμήθεια . 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποιητικό ISO 45001 για την υγεία και την 
ασφάλεια ή ισοδύναμα   . 
Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έκθεση επιθεώρησης  σύμφωνα με το   
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14468-1,2:2015 ή ισοδύναμο, επί ποινή αποκλεισμού. Τα αντίστοιχα  
πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί 
ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Ενδεικτική συνολική εξωτερική διάσταση : 1660x1660x741mm 
Μεταλλικό σκάκι εξωτερικού χώρου με εξωτερικές διαστάσεις 166x166x74,10cm . To πλαίσιο 
της σκακιέρας θα έχει διάσταση 64,20 x 64,20 cm και θα είναι κατασκευασμένο από υλικό inox 
( ανοξείδωτο ατσάλι). Το τραπέζι θα αποτελείται από έναν στύλο με διατομή Φ114 και ύψος 
74,10cm, τοποθετημένο (μετά πάκτωσης) Κάθε τραπέζι θα αποτελείται από 4 μεταλλικά 
καθίσματα διαμέτρου 30cm, την βάση του οποίου αποτελεί στύλος διαμέτρου 7,60cm και ύψους 
79,10cm, προ πάκτωσης. Το τελικό ύψος καθίσματος, μετά την τοποθέτηση, θα είναι περίπου 
39,10cm.  
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
 Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο 

τοποθέτησης .  
 Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του  
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
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Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποιητικό ISO 45001  για την υγεία και την 
ασφάλεια ή ισοδύναμα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11 – ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΠΑΓΚΟΣ 
ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 
Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων. Μίμηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου 
εκγυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος. 
Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας,των ραχιαίων 
μυών και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος. 
Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του 
κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm. 
Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση 
λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη είναι 
inox (ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία 
να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες θα είναι από ανοξείδωτο 
ατσάλι και δεν χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες 
πάχος. 
 
Εγκατάσταση οργάνων στο έδαφος :  
Η εγκατάσταση των οργάνων στον τόπο υποδοχής αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της 
προμήθειας, ώστε τα όργανα να παραδοθούν ασφαλή προς χρήση. Οι χώροι εγκατάστασης θα 
υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Υπηρεσία. 
Τα όργανα θα τοποθετούνται στο χώμα με βάση πάκτωσης μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 
0,50 *0,50 μέτρα με αγκύρια πάνω στα οποία βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου . Όλα τα 
τμήματα πρέπει  να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι υψηλής ποιότητας, γαλβανιζέ για την 
αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης , ανοξείδωτα μπουλόνια συνδέσεων ειδικά καλυμμένα για 
την αποφυγή ατυχημάτων ή βανδαλισμού και ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στο χρόνο .  
Τα όργανα θα τοποθετούνται ανά δύο σε έναν κοινό μεταλλικό πόλο στήριξης στον οποίο θα 
είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων και ενημέρωση ως προς τους 
ασκούμενους  στα Ελληνικά. Ο πόλος θα έχει διάσταση 196x45cm και αποτελείται από (2) 
μεταλλικούς πλευρικούς σωλήνες διατομής Φ88mm στο μέσο των  οποίων συγκολλάται 
μεταλλική λαμαρίνα πάχους 6mm πάνω στην οποία τοποθετείται η μεταλλική ταμπέλα οδηγιών 
διάστασης 27,5x124,5cm. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι ενσωματωμένη στα όργανα και σε 
σημείο όπου είναι ευανάγνωστο από τον χρήστη. Προτάσεις με ταμπέλες που θα τοποθετούνται 
περιφερειακά και όχι ενσωματωμένα στα όργανα δεν  θα γίνονται δεκτές. Προτάσεις οργάνων 
που φέρουν αυτοκόλλητες και όχι μεταλλικές ταμπέλες επάνω στα όργανα κρίνονται ως 
απαράδεκτες καθώς κινδυνεύουν να αφαιρεθούν ή να φθαρούν. 
Στο κάτω μέρος ο πόλος θα φέρει μεταλλική φλάτζα στερέωσης διάστασης 50x23cm η οποία 
φέρει 4 οπές στήριξης Μ12. Στο άνω μέρος ο πόλος θα φέρει μεταλλικό καπάκι διάστασης 
16x45cm. Παρόμοιο μεταλλικό καπάκι θα φέρει και στο κάτω μέρος ώστε να μην είναι εμφανή 
τα σημεία στερέωσης στο έδαφος. Ο πόλος επίσης θα φέρει (8) οπές Μ12 για την 
συναρμολόγηση του οργάνου και την στήριξη πάνω σε αυτόν. 
Ο κοινός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε αγκύρια τα οποία θα είναι 
εγκιβωτισμένα εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας και θα ασφαλίζεται με 
μπουλόνια ασφαλείας  για λόγους σταθερότητας. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001 ή ισοδύναμα και Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
16630:2015 για το κάθε μεμονωμένο  όργανο. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 – ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ-ΠΙΕΣΕΩΝ 
ΩΜΩΝ 
Όργανο έλξεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και κυρίως των ώμων καθώς και της 
πλάτης. Εκγυμνάζει ολόκληρο το σώμα και βελτιώνει την φυσική κατάσταση. 
Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης ολόκληρου του σώματος. 
Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του 
κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm. 
Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση 
λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη είναι 
inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία 
να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο 
ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν 2/5-1/2 ίντσες 
πάχος. 
Εγκατάσταση οργάνων στο έδαφος :  
Η εγκατάσταση των οργάνων στον τόπο υποδοχής αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της 
προμήθειας, ώστε τα όργανα να παραδοθούν ασφαλή προς χρήση. Οι χώροι εγκατάστασης θα 
υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Υπηρεσία. 
Τα όργανα θα τοποθετούνται στο χώμα με βάση πάκτωσης μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 
0,50 *0,50 μέτρα με αγκύρια πάνω στα οποία βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου . Όλα τα 
τμήματα πρέπει  να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι υψηλής ποιότητας, γαλβανιζέ για την 
αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης , ανοξείδωτα μπουλόνια συνδέσεων ειδικά καλυμμένα για 
την αποφυγή ατυχημάτων ή βανδαλισμού και ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στο χρόνο .  
Τα όργανα θα τοποθετούνται ανά δύο σε έναν κοινό μεταλλικό πόλο στήριξης στον οποίο θα 
είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων και ενημέρωση ως προς τους 
ασκούμενους  στα Ελληνικά. Ο πόλος θα έχει διάσταση 196x45cm και αποτελείται από (2) 
μεταλλικούς πλευρικούς σωλήνες διατομής Φ88mm στο μέσο των  οποίων συγκολλάται 
μεταλλική λαμαρίνα πάχους 6mm πάνω στην οποία τοποθετείται η μεταλλική ταμπέλα οδηγιών 
διάστασης 27,5x124,5cm. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι ενσωματωμένη στα όργανα και σε 
σημείο όπου είναι ευανάγνωστο από τον χρήστη. Προτάσεις με ταμπέλες που θα τοποθετούνται 
περιφερειακά και όχι ενσωματωμένα στα όργανα δεν  θα γίνονται δεκτές. Προτάσεις οργάνων 
που φέρουν αυτοκόλλητες και όχι μεταλλικές ταμπέλες επάνω στα όργανα κρίνονται ως 
απαράδεκτες καθώς κινδυνεύουν να αφαιρεθούν ή να φθαρούν. 
Στο κάτω μέρος ο πόλος θα φέρει μεταλλική φλάτζα στερέωσης διάστασης 50x23cm η οποία 
φέρει 4 οπές στήριξης Μ12. Στο άνω μέρος ο πόλος θα φέρει μεταλλικό καπάκι διάστασης 
16x45cm. Παρόμοιο μεταλλικό καπάκι θα φέρει και στο κάτω μέρος ώστε να μην είναι εμφανή 
τα σημεία στερέωσης στο έδαφος. Ο πόλος επίσης θα φέρει (8) οπές Μ12 για την 
συναρμολόγηση του οργάνου και την στήριξη πάνω σε αυτόν. 
Ο κοινός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε αγκύρια τα οποία θα είναι 
εγκιβωτισμένα εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας και θα ασφαλίζεται με 
μπουλόνια ασφαλείας  για λόγους σταθερότητας. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο 
τοποθέτησης .  
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• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001 ή ισοδύναμα και Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
16630:2015 για το κάθε μεμονωμένο  όργανο. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΔΙΣΗ ΑΕΡΟΣ-ΟΡΓΑΝΟ 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗΣ 
Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος.Μίμηση φυσικής κίνηση βάδην. 
Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω 
βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος. 
Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του 
κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm. 
Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση 
λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη είναι 
inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς 
αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου 
συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία 
να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο 
ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν 2/5-1/2 ίντσες 
πάχος. 
Εγκατάσταση οργάνων στο έδαφος :  
Η εγκατάσταση των οργάνων στον τόπο υποδοχής αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της 
προμήθειας, ώστε τα όργανα να παραδοθούν ασφαλή προς χρήση. Οι χώροι εγκατάστασης θα 
υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Υπηρεσία. 
Τα όργανα θα τοποθετούνται στο χώμα με βάση πάκτωσης μικρών διαστάσεων όχι πάνω από 
0,50 *0,50 μέτρα με αγκύρια πάνω στα οποία βιδώνονται οι βάσεις του οργάνου . Όλα τα 
τμήματα πρέπει  να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι υψηλής ποιότητας, γαλβανιζέ για την 
αποτροπή σκουριάς και διάβρωσης , ανοξείδωτα μπουλόνια συνδέσεων ειδικά καλυμμένα για 
την αποφυγή ατυχημάτων ή βανδαλισμού και ρουλεμάν υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στο χρόνο .  
Τα όργανα θα τοποθετούνται ανά δύο σε έναν κοινό μεταλλικό πόλο στήριξης στον οποίο θα 
είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων και ενημέρωση ως προς τους 
ασκούμενους  στα Ελληνικά. Ο πόλος θα έχει διάσταση 196x45cm και αποτελείται από (2) 
μεταλλικούς πλευρικούς σωλήνες διατομής Φ88mm στο μέσο των  οποίων συγκολλάται 
μεταλλική λαμαρίνα πάχους 6mm πάνω στην οποία τοποθετείται η μεταλλική ταμπέλα οδηγιών 
διάστασης 27,5x124,5cm. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι ενσωματωμένη στα όργανα και σε 
σημείο όπου είναι ευανάγνωστο από τον χρήστη. Προτάσεις με ταμπέλες που θα τοποθετούνται 
περιφερειακά και όχι ενσωματωμένα στα όργανα δεν  θα γίνονται δεκτές. Προτάσεις οργάνων 
που φέρουν αυτοκόλλητες και όχι μεταλλικές ταμπέλες επάνω στα όργανα κρίνονται ως 
απαράδεκτες καθώς κινδυνεύουν να αφαιρεθούν ή να φθαρούν. 
Στο κάτω μέρος ο πόλος θα φέρει μεταλλική φλάτζα στερέωσης διάστασης 50x23cm η οποία 
φέρει 4 οπές στήριξης Μ12. Στο άνω μέρος ο πόλος θα φέρει μεταλλικό καπάκι διάστασης 
16x45cm. Παρόμοιο μεταλλικό καπάκι θα φέρει και στο κάτω μέρος ώστε να μην είναι εμφανή 
τα σημεία στερέωσης στο έδαφος. Ο πόλος επίσης θα φέρει (8) οπές Μ12 για την 
συναρμολόγηση του οργάνου και την στήριξη πάνω σε αυτόν. 
Ο κοινός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε αγκύρια τα οποία θα είναι 
εγκιβωτισμένα εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας και θα ασφαλίζεται με 
μπουλόνια ασφαλείας  για λόγους σταθερότητας. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στο χώρο 
τοποθέτησης .  
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• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση του οργάνου 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001 ή ισοδύναμα και Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
16630:2015 για το κάθε μεμονωμένο  όργανο. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 
Διαστάσεις οργάνου 

Μήκος Πλάτος Υψος 

3974mm 2996mm 2700mm 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Κρίσιμο ύψος πτώσης 

6654X6097mm 6 2450mm 

 

Το όργανο θα  αποτελείται από : 

• Μία (1) κάθετη σκαλιέρα 
• Ένα (1) πάγκο κοιλιακών 
• Οχτώ (8) στύλους 
• Τέσσερις (4) ράβδους 
 

Περιγραφή 

Η μορφή του οργάνου θα αποτελείται  από οκτώ κάθετους  στύλους από ανοξείδωτο χάλυβα 

διαμέτρου 114 mm για τα στηρίγματα στήριξης και τέσσερις οριζόντιους ράβδους διαμέτρου 

33,7 mm από το ίδιο υλικό κατασκευής. Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται οι ειδικοί 

πλαστικοί σφιγκτήρες διαμέτρου (εξωτερικά) 176 mm και τα πλαστικά πώματα διαμέτρου 

120mm. 

Η χαμηλότερη οριζόντια μπάρα διατομής Φ33,7mm από ανοξείδωτο χάλυβα θα βρίσκεται σε 

ύψος 450mm από το έδαφος, η μεσαία οριζόντια μπάρα ίδιας διατομής θα βρίσκεται σε ύψος 

2130mm και οι δύο υψηλότερες οριζόντιες  μπάρες σε ύψος 2450mm από το έδαφος 

αντίστοιχα. 

Η  κάθετη σκαλιέρα θα αποτελείται από οχτώ οριζόντιες ράβδους διατομής Φ33,7mm από 

ανοξείδωτο χάλυβα με την χαμηλότερη να βρίσκεται σε ύψος 380mm από το έδαφος και την 

υψηλότερη σε ύψος 2340mm από το έδαφος. Η κάθε οριζόντια ράβδος θα φέρει απόσταση 

280mm περίπου από την άλλη.   

Ο πάγκος κοιλιακών θα είναι επικλινής με το χαμηλότερο σημείο του να βρίσκεται σε ύψος 

450mm από το έδαφος και το υψηλότερο του σημείο σε ύψος 690mm από το έδαφος. Στο 

υψηλότερο σημείο του θα φέρει οριζόντια μπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής Φ33,7mm 

και σε ύψος 1000mm από το έδαφος.  

Ο εξοπλισμός γυμναστικής θα εγκαθίσταται με τη σκυροδέτηση του χαλύβδινου θεμέλιου στην 

προγραμματισμένη θέση του εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός θα  είναι κατάλληλος για χρήση μετά από δύο ημέρες από την σκυροδέτηση όταν 

το θεμέλιο είναι εντελώς συμπαγές. Στη διάρκεια της συναρμολόγησης δεν  θα επιτρέπονται 

χρήστες  στο χώρο εγκατάστασης. 
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Η συντήρηση συνιστάται  μία φορά κάθε 3 μήνες, ανάλογα με τη χρήση. 

Η υψηλή ποιότητα και η μακροπρόθεσμη απόδοση είναι το χαρακτηριστικό των οργάνων 

προπόνησης σε ανοιχτό χώρο. Σε αυτό συντελεί η  χρήση ανοξείδωτου χάλυβα. Αυτό το 

συγκροτήματα προπόνησης θα  είναι κατάλληλο τόσο για ερασιτέχνες όσο και για επαγγελματίες 

αθλητές.  

Υλικά: 

* Ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 114 mm για τα στηρίγματα στήριξης και 
33,7 mm για τις παράλληλες  μπάρες 
* Πλαστικοί σφιγκτήρες διαμέτρου (εξωτερικά) 176 mm 
* Πλαστικό πώμα διαμέτρου 120mm 
Θεμελίωση/Τοποθέτηση 

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό 

περιβάλλον και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές. Τα  υλικά  θεµελίωσης  

αποτελούνται  από  σκυρόδεμα  C16/20 και η πάκτωση των στύλων στο έδαφος σε βάθος 

τουλάχιστον 70 εκ. σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. 

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, τα υλικά θεμελίωσης και στερέωσης, η αξία 

των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ) όπως και η φορτοεκφόρτωση στα σημεία 

εγκατάστασης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμα.  

Το όργανο θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισμένο  φορέα  πιστοποίησης  και  

θα  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύναμο. Τα αντίστοιχα  

πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί 

ποινή αποκλεισμού 

Δείγμα από το σύνδεσμο (πλαστικός σφιγκτήρας) καλλισθενικού οργάνου – τεμάχιο ένα (1)  &  
Δείγμα από τον ανοξείδωτο στύλο του οργάνου σε διάσταση τουλάχιστον 30cm –τεμάχιο ένα 
(1) θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25mm 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτινοβολίες ενώ θα έχει αντοχή 
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα διαθέτει σύστημα 
απορροής των υδάτων με εργοστασιακές οπές που θα έχει στο υπόστρωμα του έτσι ώστε να μην 
λιμνάζουν τα  νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρωμα από προπυλένιο με επένδυση LATEX(ή 
αντίστοιχο υλικό) για  μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Το χρώμα του θα είναι τέτοιο που να 
πλησιάζει αυτό του φυσικού τάπητα. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Χαρακτηριστικά ινών 
Ποιότητα νήματος: 13400 Dtex/9F+8F 
Νήμα: Μονόκλωνο πολυαιθυλένιο σε σχήμα στεφάνης/3F+, σε σχήμα κύματος/3F+,σε σχήμα 
S/3F 
Ύψος πέλους : 25mm ±2mm 
Βάρος νήματος: 1255g/m2 ±5%  
Βάρος υποστρώματος: 1100gr / m² ± 10% 
Συνολικό βάρος θυσανωτού: 2355 gr / m² ± 10% 
Χαρακτηριστικά προϊόντος 
Διάμετρος:3/8΄΄ 
Ραφές ανά μέτρο: 150 ραφές/m 
Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο: 15750 ραφές/m2 
Βασική υπόβαση: ΡΡ ύφασμα + Λινό+Latex 
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Διαπερατότητα: 60 λίτρα/λεπτό/τετραγ. μέτρο  
Βραδυφλεγές υλικό: Ναι 
191 SVHC ουσίες: δεν περιέχονται στο νήμα 
Εργοστασιακή εγγύηση 6 έτη 
Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας 
εταιρείας του χλοοτάπητα. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής 
Προσφοράς του  Διαγωνιζομένου. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας, θα 
πρέπει ο  υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού με την Τεχνική Προσφορά του να 
καταθέσει τα εξής  Πιστοποιητικά: Το φύλλο συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή για τον 
προσφερόμενο χλοοτάπητα,  πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό 
και βραδυφλεγές ώστε να είναι  ασφαλές για τα παιδιά. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001 ή 
ισοδύναμα και να διαθέτει έκθεση δοκιμής κατά GB / T 12703.4 -2010  σχετικά με τις 
ηλεκτροστατικές ιδιότητες του νήματος, Μέρος 4: Ηλεκτρική αντίσταση, για την απόδειξη της 
αντιστατικής ιδιότητα του συνθετικού χλοοτάπητα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του χλοοτάπητα, η φορτοεκφόρτωσης και η 
δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του χλοοτάπητα. 
Δείγμα από το συνθετικό χλοοτάπητα 25mm σε διάσταση τουλάχιστον 20x20cm – τεμάχιο ένα 
(1)  θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ LED 
Τα Φωτιστικά σώματα θα είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο υψηλής θερμικής 

αγωγιμότητας με άμεση πρόσβαση στον χώρο των οργάνων χωρίς εργαλεία. 

Θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Ηλεκτροστατική βαφή με ειδική επικάλυψη ενάντια στις καιρικές συνθήκες. 

 Ρυθμιζόμενη γωνία υποδοχής βραχίονα περίπου -10°~+10°. 

 Απόδοση φωτιστικού περισσότερο από 130lm/w. 

 Οπτικοί φακοί υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για πλήρη κάλυψη του 

οδοστρώματος. 

 Πρακτικός σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση 

 Ύψος ανάρτησης  3-4 m 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις: Ύψος: 4000mm, Φ114mm 

 

Ο ιστός θα είναι μεταλλικής κατασκευής. Θα αποτελείται από σωλήνα από γαλβανισμένο ατσάλι 

ύψους 4000mm, ενδεικτικής διατομής Φ114mm και πάχους 3mm. Ο βραχίονας στήριξης του 

φωτιστικού σώματος θα γίνεται με μια σωλήνα μήκους περίπου 200mm και διατομής Φ60mm. Η 

όλη κατασκευή θα στηρίζεται πάνω σε μια πλακά έδρασης Φ280mm και πάχους 8mm η οποία 

θα φέρει τέσσερις οπές οβάλ σχήματος για την σύνδεση της πλάκας με το αγκύριο βάσης. Η 

πλάκα έδρασης θα φέρει τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια για πάχους διατομής 90x60 για την 

καλύτερη ενίσχυση της στήριξης του ιστού. 

Ο ιστός θα είναι πακτωμένος στο έδαφος με αγκύριο βάσης διατομής 550x 198mm το οποίο θα 

είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Η σύνδεση του ιστού με το αγκύριο 

θα γίνεται με 4 περικόχλια διατομής Μ16 εν θερμώ γαλβανισμένα. 

 Η όλη διάταξη του ιστού θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αφή και σβέση του φωτιστικού με την 

σύνδεσή του στο κύκλωμα της ΔΕΗ.   

     

    Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε 

κρούση και εφελκυσμό. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν την 
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καταλληλόλητα του για συνεχή υπαίθρια λειτουργία. Η όλη εμφάνιση του ιστού θα παρουσιάζει 

όψη ευθύγραμμου ομοαξονικού και αρμονικά δεμένου συνόλου χωρίς επί μέρους ελαττώματα. 

 

Για τη βαφή και προστασία του ιστού  θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή. 

 Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή. 

 Αμμοβολή του ιστού. 

 Βαφή του ιστού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Ποσότητα LED chip:  

Εύρος τάσης εισόδου:  

Ισχύς :  

Φωτεινή ροή L.E.D. :  

Απόδοση L.E.D.:  

Φωτεινή ροή φωτιστικού:  

Απόδοση φωτιστικού:  

Γωνία φωτισμού:  

Συντελεστής ισχύος:  

Βαθμός προστασίας:  

IK Βαθμός κρούσης:  

Θερμοκρασία χρώματος:  

Δείκτης χρωματικής 

απόδοσης:  

'Αθραυστο-άκαυστο γυαλί:  

Διάρκεια ζωής:  

Εύρος θερμοκρασίας 

λειτουργίας: 

CCT  

Υλικό σώματος:  

Βαφή σώματος:  

Καθαρό βάρος:  

Διατομή υποδοχής βραχίονα:  

Μόνωση Φωτιστικού:  

 

120 pcs 

50Hz~60Hz 85-277V AC(+-10%) 

80W 

12400 LM 

130lm/W 

9600Lm 

120-130lm/W 

120° 

≥0.95 

IP66 

08 

5000K 

CRI >75 

 

4mm 

≥50.000 ώρες LM80 

2700K-6500K 

 

-40o ~ +50o 

Χυτό αλουμίνιο 

Ηλεκτροστατική 

1.95 Kg 

Ø60mm 

Class I 

 

 

Στις τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, τα υλικά θεμελίωσης και στερέωσης,  αξία 

των μικροϋλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ) όπως και η φορτοεκφόρτωση στα σημεία 

εγκατάστασης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001, πιστοποιητικό σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση ISO 5001 ή ισοδύναμα 
από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικού 
υλικού. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 17 -  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση προβολέα για γήπεδο ο οποίος θα αποτελείται από: 
Φωτιστικό σώμα υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με άμεση πρόσβαση στον χώρο των οργάνων 
χωρίς εργαλεία. Το φωτιστικό σώμα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
►Ηλεκτροστατική βαφή με ειδική επικάλυψη ενάντια στις καιρικές συνθήκες. 
►Απόδοση φωτιστικού περισσότερο από 130lm/w. 
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►Οπτικοί φακοί υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για πλήρη κάλυψη του οδοστρώματος. 
►Πρακτικός σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση 
►Ύψος ανάρτησης  5μέτρα. 
 
Ο ιστός θα είναι μεταλλικής κατασκευής. 
 Θα αποτελείται από σωλήνα από γαλβανισμένο ατσάλι ύψους 5000χιλ, ενδεικτικής διατομής 
Φ76χιλ και πάχους 3χιλ. Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται πάνω σε μια πλακά έδρασης Φ280χιλ 
και πάχους 8χιλ. η οποία θα φέρει τέσσερις οπές οβάλ σχήματος για την σύνδεση της πλάκας με 
το αγκύριο βάσης. Η πλάκα έδρασης θα φέρει τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια για πάχους διατομής 
90χ60 για την καλύτερη ενίσχυση της στήριξης του ιστού. 
Ο ιστός θα είναι πακτωμένος στο έδαφος με αγκύριο βάσης διατομής 550χ198χιλ. το οποίο θα 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Η σύνδεση του ιστού με το αγκύριο 
θα γίνεται με 4 περικόχλια διατομής Μ16 εν θερμώ γαλβανισμένα. 
    Η όλη διάταξη του ιστού θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αφή και σβέση του φωτιστικού με 
την σύνδεσή του στο κύκλωμα της ΔΕΗ. 
     
    Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε 
κρούση και εφελκυσμό. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν την 
καταλληλόλητα του για συνεχή υπαίθρια λειτουργία. Η όλη εμφάνιση του ιστού θα παρουσιάζει 
όψη ευθύγραμμου ομοαξονικού και αρμονικά δεμένου συνόλου χωρίς επί μέρους ελαττώματα. 
O ιστός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή που προσδίδει μεγάλη αντοχή και διάρκεια 
στο μέταλλο σε οποιαδήποτε εξωτερική καιρική συνθήκη. 
  
     ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
 
Ποσότητα LED chip:  
Εύρος τάσης εισόδου:  
Ισχύς :  
Απόδοση L.E.D.:  
Φωτεινή ροή φωτιστικού:  
Απόδοση φωτιστικού:  
Γωνία φωτισμού:  
 
Βαθμός προστασίας:  
IK Βαθμός κρούσης:  
Θερμοκρασία χρώματος:  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης:  
'Αθραυστο-άκαυστο γυαλί:  
Διάρκεια ζωής:  
Υλικό σώματος:  
Βαφή σώματος:  
 
 
 

 
120pcs 
50Hz~60Hz 85-265V AC(+-10%) 
500W 
130lm/W 
9600Lm 
100lm/W 
 
 
≥0.90 
IP65 
08 
5000-5500K 
CRI>75 
≥30.000 ώρες LM80 
Χυτό αλουμίνιο 
Ηλεκτροστατική 
 
 

 
Στις τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, τα υλικά θεμελίωσης και στερέωσης,  αξία 

των μικροϋλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ) όπως και η φορτοεκφόρτωση στα σημεία 

εγκατάστασης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001, πιστοποιητικό σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση ISO 5001 ή ισοδύναμα 
από διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικού 
υλικού. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
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ΑΡΘΡΟ 18 - ΜΠΑΣΚΕΤΑ 
Διαστάσεις μπακέτας (Μ/Π/Υ):  2588x1800x3946 mm 
 
Θα αποτελείται από: 
Κύριο πλαίσιο: Χαλύβδινο σωλήνα Φ165 × 4mm 
Ράβδοι   βάσεων μπάσκετ: Φ48 * χαλύβδινο σωλήνα 2,5mm 
Μέγεθος ταμπλό μπασκέτας : 1800 * 1050 * 50mm, το  υλικό κατασκευής του ταμπλό μπάσκετ 
θα είναι SMC( ένωση φύλλων χύτευσης  κατασκευασμένο από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες 
υάλου, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για συμπίεση) 
Πλάκα καλαθοσφαίρισης SMC πάχους όχι μικρότερο από 5mm, πλάτος στεφάνης όχι μικρότερο 
από 50mm, πάχος φλάντζας όχι μικρότερο από 7mm. Η οπίσθια ενίσχυση του εξοπλισμού θα 
υιοθετεί τη δομή τύπου v και τύπου φρεατίου όπου το πάχος του οπλισμού δεν πρέπει να είναι 
μικρότερο από 6mm και το ύψος του οπλισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 45 mm. 
Ο σύνδεσμος του στηρίγματος και του ταμπλό του πλαισίου του καλαθιού θα ενισχύεται με  
υψηλής ποιότητας χαλύβδινη πλάκα. Κατάλληλοι σύνδεσμοι και οπές χρησιμοποιούνται για την 
αποφυγή διάβρωσης λόγω νερού και στα μέρη σύνδεσης χρησιμοποιούνται αντιθαμβωτικά 
μπουλόνια και αντικλεπτικό πώμα. Το ταμπλό θα είναι ομαλό και μαλακό ώστε κατά την χρήση 
να μην επιτυγχάνεται παραμόρφωση και διάβρωση, ξεφλούδισμα και ζημιές μέσα σε 8 χρόνια  
λόγω της ποιότητας του προϊόντος. 
Το στεφάνι θα είναι κατασκευασμένο από στεφάνι αντί-πίεσης, το οποίο στερεώνεται οριζόντια 
στον ορθοστάτη. Η χαλύβδινη πλάκα που θα συνδέεται με το πλαίσιο του καλαθιού είναι 
κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα και χρησιμοποιείται ειδικό μπουλόνι με 
στρογγυλή κεφαλή. Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγές στρογγυλό χάλυβα 
διαμέτρου Φ 18 mm, με διάμετρο 468 mm, τα στεφάνια μετά την αφαίρεση της πίεσης μπορούν 
να επιστρέψουν αυτόματα την αρχική θέση. 
Τοποθέτηση 
Μέθοδος τοποθέτησης: Άμεση τοποθέτηση, Το βάθος του εγκιβωτισμού δεν θα είναι μικρότερο 
από 900mm και οι θέσεις του θαμμένου τμήματος και του παραπάνω εδάφους πρέπει να 
ενσωματωθούν. Δεν θα συγκολλάται. Ο σωλήνας της κύριας στήλης που θα εγκιβωτίζεται  
πρέπει να διασταυρωθεί με το "+" και να θα στερεωθεί με ρευστό σκυρόδεμα. Το έδαφος γύρω 
από τον εγκιβωτισμό, η επεξεργασία θεμελίωσης, η σήμανση σκυροδέματος κ.λπ. θα 
υλοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. 
Ο πίνακας οδηγιών του εξοπλισμού θα είναι κατασκευασμένος από πλάκα αλουμινίου, το 
μέγεθος θα είναι 220 * 80mm, το πριτσίνια είναι σκληρά και κοντά στη στήλη. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001 ή ισοδύναμα. 
Η μπασκέτα θα  φέρει  πιστοποιητικό  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1270  ή ισοδύναμο. Τα 
αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 19 - ΔΑΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) 
Το παρόν αφορά τη κατασκευή   γηπέδου μπάσκετ προτεινόμενης διάστασης 28X15m. 
Πριν την έναρξη της κατασκευής του δαπέδου γηπέδου μπάσκετ, απαραίτητη είναι η κατασκευή 
υποστρώματος από άσφαλτο, το οποίο θα πρέπει να είναι  καθαρό, απαλλαγμένο από σαθρά 
σωματίδια, σκόνη και να είναι  επίπεδο.   
Εν συνεχεία η επιφάνεια του υποστρώματος από άσφαλτο ασταρώνεται με ακρυλικό γαλάκτωμα, 
το οποίο θα είναι κατάλληλο για την προετοιμασία βαριών εφαρμογών όπως γήπεδα  μπάσκετ με 
υψηλή πρόσφυση και χημική αντοχή. Το αστάρι θα εφαρμοστεί σε 2-3 στρώσεις ανάλογα με την 
ανωμαλία της επιφάνειας  και το επιθυμητό πάχος στρώματος, η δε κατανάλωσή της θα είναι 
περίπου 1.2-1.3 Kg /m2 συνολικά.  
Μόλις το αστάρι στεγνώσει (περίπου 1-2 ώρες) θα ξεκινήσει η εφαρμογή του αντικραδασμικου 
υλικού επίστρωσης , ως ενδιάμεσο υπόστρωμα, που θα παρέχει μέγιστη ελαστικότητα και 
απορρόφηση κραδασμών στο γήπεδο, γνωστό ως "cushioning", το οποίο θα παράγεται με βάση 
ακρυλικές ρητίνες εμπλουτισμένες με κοκκώδες καουτσούκ και χαλαζιακή άμμο.  Το 
αντικραδασμικό υλικό θα εφαρμοστεί σε 2-3 ή και 4 στρώσεις  ανάλογα με την ανωμαλία της 
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επιφάνειας και την επιθυμητή αντικραδασμική στρώση., η δε κατανάλωση του θα είναι περίπου 
1.5-2 Kg /m2 συνολικά. 
Μόλις το αντικραδασμικό υλικό στεγνώσει (περίπου 2-4 ώρες) θα γίνει η εφαρμογή με το 
ακρυλικό χρώμα, το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη τελική επίστρωση του γηπέδου και η 
παραγωγή του θα βασίζεται σε ειδικές ακρυλικές συμπολυμερείς ρητίνες, πολύ ανθεκτικές σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία.  Το χρώμα θα εφαρμοστεί σε 2-3 
στρώσεις  ανάλογα με την ανωμαλία της επιφάνειας και το επιθυμητό πάχος στρώματος, δε 
κατανάλωση του θα είναι περίπου 1.2-1.3 Kg /m2 συνολικά. 
Μόλις το χρώμα στεγνώσει (περίπου 1 ώρα) θα γίνει και η διαγράμμιση του γηπέδου με 
ακρυλικό χρώμα, το οποίο θα είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση , θα έχει καλυπτικότητα , 
λευκότητα, αντανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και αντοχή σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
•Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο 
τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια, εφαρμογή και οι απαραίτητες εργασίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 – ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Διαστάσεις οργάνου (M/Π/Υ): 6160x5201x4000 mm 
Απαιτούμενος χώρος: 9000x8500 mm 
Αριθμός Χρηστών:12 
Ηλικιακή ομάδα: 2-14 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,20 m 
 
Θα αποτελείται από: 
• Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,20 m. Το τυπικό επίπεδο θα είναι μεταλλικό και αποτελείται 
από λαμαρίνα πάχους 4 mm. Στο κάτω μέρος του θα φέρει νευρώματα τύπου Ζ, πάχους 3 mm 
και ύψους 70 mm. Πλευρικά το πάτωμα έχει ύψος πλευράς 80 mm και φέρει οβάλ οπές για την 
πάκτωση των δραστηριοτήτων πάνω σε αυτό. Το τυπικό επίπεδο θα φέρει στις τέσσερις γωνίες 
του εγκοπές τετραγωνικής διατομής 90x90 mm, οι οποίες θα λειτουργούν ως υποδοχείς των 
ξύλινων δοκών στήριξης. Οι τρείς από τις τέσσερις δοκούς θα είναι διαστάσεων 90x90x2400 
mm και από  ξυλεία πεύκης. Η άλλη θα είναι διαστάσεων 90x90x2850 mm. Οι ξύλινες δοκοί θα 
πακτώνονται στο τυπικό επίπεδο μέσω δύο κοχλιών Μ10x120 mm ανά δοκό. 
Όλο το τυπικό επίπεδο θα είναι συγκολλητό και φέρει PVC coating με εμβαπτισμό (ελαστομερές 
PVC). Η πρώτη ύλη αυτή, θα του προσδίδει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες και θα σε χημικούς παράγοντες διάβρωσης. 
Στο άνω μέρος του τυπικού επιπέδου η λαμαρίνα θα είναι διάτρητη και το διαστασιολόγιο των 
οπών (οβάλ οπές) είναι σύμφωνο με τις διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν παιδότοπους 
εξωτερικών χώρων (ΕΛΟΤ, ΕΝ 1176). 
Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου θα είναι 1230x1230 mm. 
• Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,10 m. Το τυπικό επίπεδο θα είναι μεταλλικό και αποτελείται 
από λαμαρίνα πάχους 4 mm. Στο κάτω μέρος του θα φέρει νευρώματα τύπου Ζ, πάχους 3 mm 
και ύψους 70 mm. Πλευρικά το πάτωμα θα έχει ύψος πλευράς 80 mm και φέρει οβάλ οπές για 
την πάκτωση των δραστηριοτήτων πάνω σε αυτό. Το τυπικό επίπεδο θα φέρει στις τέσσερις 
γωνίες του εγκοπές τετραγωνικής διατομής 90x90 mm, οι οποίες θα λειτουργούν ως υποδοχείς 
των ξύλινων δοκών στήριξης. Οι δύο από τις τέσσερις δοκούς θα είναι διαστάσεων 90x90x2300 
mm και από  ξυλεία πεύκης. Οι ξύλινες δοκοί θα πακτώνονται στο τυπικό επίπεδο μέσω δύο 
κοχλιών Μ10x120 mm ανά δοκό. 
Όλο το τυπικό επίπεδο θα είναι συγκολλητό και φέρει PVC coating με εμβαπτισμό (ελαστομερές 
PVC). Η πρώτη ύλη αυτή, θα του προσδίδει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε χημικούς παράγοντες διάβρωσης. 
Στο άνω μέρος του τυπικού επιπέδου η λαμαρίνα θα είναι διάτρητη και το διαστασιολόγιο των 
οπών (οβάλ οπές) είναι σύμφωνο με τις διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν παιδότοπους 
εξωτερικών χώρων (ΕΛΟΤ, ΕΝ 1176). 
Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου θα είναι 1230x1230 mm. 
• Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,10 m, που θα φέρει κωνική σκεπή με θεματική απόληξη 
πυργίσκου. Το τυπικό επίπεδο είναι μεταλλικό και αποτελείται από λαμαρίνα πάχους 4 mm. Στο 



 

[24] 

 

κάτω μέρος του θα φέρει νευρώματα τύπου Ζ, πάχους 3 mm και ύψους 70 mm. Πλευρικά το 
πάτωμα θα έχει ύψος πλευράς 80 mm και φέρει οβάλ οπές για την πάκτωση των 
δραστηριοτήτων πάνω σε αυτό. Το τυπικό επίπεδο θα φέρει στις τέσσερις γωνίες του εγκοπές 
τετραγωνικής διατομής 90x90 mm, οι οποίες λειτουργούν ως υποδοχείς των ξύλινων δοκών 
στήριξης. Οι δοκοί διαστάσεων 90x90x2850 mm είναι από  ξυλεία πεύκης. Οι ξύλινες δοκοί θα 
πακτώνονται στο τυπικό επίπεδο μέσω δύο κοχλιών Μ10x120 mm ανά δοκό. 
Όλο το τυπικό επίπεδο θα είναι συγκολλητό και φέρει PVC coating με εμβαπτισμό (ελαστομερές 
PVC). Η πρώτη ύλη αυτή, του θα προσδίδει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε χημικούς παράγοντες διάβρωσης. 
Στο άνω μέρος του τυπικού επιπέδου η λαμαρίνα θα είναι διάτρητη και το διαστασιολόγιο των 
οπών (οβάλ οπές) είναι σύμφωνο με τις διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν παιδότοπους 
εξωτερικών χώρων (ΕΛΟΤ, ΕΝ 1176). 
Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου θα είναι 1230x1230 mm. 
Η κωνική σκεπή με θεματική απόληξη πυργίσκου θα είναι εξωτερικών διαστάσεων Ø1720x1150 
mm. Το θεματικό σκέπαστρο θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής 
(rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (High Density 
Polyethylene), το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δεν διαβρώνεται από χημικές ουσίες 
και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, έτσι θα διατηρείται και το χρώμα αυτής με την πάροδο 
των ετών. Η σκεπή θα έχει ανάγλυφο σχέδιο πυργίσκου. 
• Ένα τυπικό τριγωνικό επίπεδο στο +1,20 m. Το τυπικό επίπεδο θα είναι  τριγωνικής 
μορφής, μεταλλικό και αποτελείται από λαμαρίνα πάχους 4 mm. Στο κάτω μέρος του θα φέρει 
νευρώματα τύπου Ζ, πάχους 3 mm και ύψους 70 mm. Πλευρικά το πάτωμα θα έχει ύψος 
πλευράς 80 mm και θα φέρει οβάλ οπές για την πάκτωση των δραστηριοτήτων πάνω σε αυτό. 
Στη μία γωνία θα φέρει εγκοπή τετραγωνικής διατομής 90x90 mm που θα λειτουργεί ως 
υποδοχή της ξύλινης δοκού. Η δοκός στήριξης θα είναι διαστάσεων 90x90x2400 mm θα είναι 
από  ξυλεία πεύκης. Αυτή θα πακτώνεται στο τυπικό επίπεδο μέσω δύο κοχλιών Μ10x120 mm. 
Όλο το τυπικό επίπεδο θα είναι συγκολλητό και φέρει PVC coating με εμβαπτισμό (ελαστομερές 
PVC). Η πρώτη ύλη αυτή του θα προσδίδει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες και σε χημικούς παράγοντες διάβρωσης. 
Στο άνω μέρος του τυπικού επιπέδου η λαμαρίνα θα είναι διάτρητη και το διαστασιολόγιο των 
οπών (οβάλ οπές) θα είναι σύμφωνο με τις διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν παιδότοπους 
εξωτερικών χώρων (ΕΛΟΤ, ΕΝ 1176). 
Η κάθε πλευρά του τυπικού επιπέδου είναι 1230 mm. 
• Μία τσουλήθρα διπλή στο +1,10m. Τσουλήθρα διπλή (κυματοειδούς μορφής), με προβολή 
μήκους 1850 mm, πλάτους 1050 mm, προσαρμοσμένη σε τυπικό επίπεδο των +1,10 m. Θα 
αποτελείται από το κύριο σώμα της διαδρομής κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της 
δραστηριότητας. Το κύριο σώμα της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, 
και η μέση κλίση της δεν ξεπερνά τις 35ο. Η προστατευτική είσοδος θα αποτελείται από το 
πολυαιθυλενικό πάνελ (για την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την εκκίνηση και για την 
αποτροπή έναρξης της δραστηριότητας σε όρθια στάση). Κατασκευασμένο με χύτευση εκ 
περιστροφής (rotation molding). Η πρώτη ύλη θα είναι σκόνη HDPE, το οποίο θα είναι 
σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. 
Θα είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. 
• Μία τσουλήθρα κυρτή στο +1,20 m. Τσουλήθρα κυρτή, προβολή μήκους 1800 mm, 
πλάτους 606 mm, προσαρμοσμένη σε τυπικό επίπεδο των +1,20 m. Θα αποτελείται από το 
κύριο σώμα της διαδρομής κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της δραστηριότητας. Το 
κύριο σώμα της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, και η μέση κλίση της 
δεν ξεπερνά τις 35ο. Η προστατευτική είσοδος θα αποτελείται από το πολυαιθυλενικό πάνελ (για 
την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την εκκίνηση και για την αποτροπή έναρξης της 
δραστηριότητας σε όρθια στάση). Κατασκευασμένο με χύτευση εκ περιστροφής (rotation 
molding). Η πρώτη ύλη θα είναι σκόνη HDPE (High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου 
υψηλής πυκνότητας, το οποίο είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη τοξικό και δε θα διαβρώνεται από χημικές ουσίες 
και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
• Μία σκάλα ανόδου στο +1,10 m πολυαιθυλενική. Η σκάλα ανόδου θα αποτελείται από τα 
σκαλοπάτια (κυρίως σώμα της σκάλας) και τα δύο πλευρικά προστατευτικά κάγκελα. Τα 
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σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding), με πρώτη 
ύλη σκόνη (High Density Polyethylene, HDPE) πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο 
είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο 
χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Τα δύο πλευρικά προστατευτικά κάγκελα θα είναι μεταλλικά εν θερμώ γαλβανισμένα 
και βαμμένα ηλεκτροστατικά με πούδρα (powder coating). Τα κάγκελα πακτώνονται στο έδαφος 
και ενώνονται με τις κολώνες του τυπικού επιπέδου μέσω ξυλόβιδων 6x60 mm με ροδελωτό 
κεφάλι. Η σύνδεση των σκαλοπατιών με το τυπικό επίπεδο θα πραγματοποιείται μέσω τριών 
βιδών Μ10x25 mm. Το διαστασιολόγιο και η κλίση της σκάλας θα είναι μελετημένα και 
σχεδιασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-1176. Η σκάλα αυτή θα εφαρμόζεται σε τυπικό 
επίπεδο των +1,10. 
• Μία πομπέ γέφυρα μήκους 1860 mm. Η γέφυρα θα είναι χαλύβδινης κατασκευής, 
αυτογενώς συγκολλητή (TIG), από έλασμα διάτρητο διατομής 4 mm, κατάλληλα επενδεδυμένο 
εν θερμώ με ελαστομερές πολυβυνιλοχλωρίδιο. Στο κάτω μέρος της θα φέρει δύο ενισχύσεις 
40x40x2 mm για αύξηση της αντοχής της. Οι διαστάσεις της είναι 1860x720x80 mm και έχει 
ράδιο 2950 mm. Θα συνδέεται με το εκάστοτε τυπικό επίπεδο μέσω έξι βιδών Μ10x30 mm. Θα 
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο τυπικών επιπέδων και τη μετάβαση από το ένα στο άλλο. 
• Δύο πολυαιθυλενικά κάγκελα για γέφυρα πομπέ. Το κάθε κάγκελο πομπέ γέφυρας θα είναι 
κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη 
σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα 
είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο 
χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δεν διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, έτσι διατηρείται και το χρώμα αυτού με την πάροδο των ετών. Θα έχει διαστάσεις 
2050x730x70 mm και ράδιο 3747 mm. Θα πακτώνεται στις κατακόρυφες δοκούς των εκάστοτε 
τυπικών επιπέδων και θα χρησιμοποιείται ως προστατευτικό. Θα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με 
τα πρότυπα ΕΝ 1176. 
• Δύο καθισματάκια. Το κάθε κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο με χύτευση εκ περιστροφής 
(rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), το οποίο 
θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο 
χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Η σύνδεση του με τις κολώνες του εκάστοτε τυπικού επιπέδου θα γίνεται μέσω 
τεσσάρων ξυλόβιδων 6x60 mm. Οι διαστάσεις του θα είναι 950x700x300 mm. 
• Ένα προστατευτικό πάνελ γυάλινο. Το μεγαλύτερο τμήμα του πάνελ θα είναι 
κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη 
σκόνη HDPE (High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα 
είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο 
χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Οι διαστάσεις του θα είναι 70x930x1040 mm και φέρει οβάλ τμήμα από υλικό 
κατηγορίας υαλοπίνακα ασφαλείας το οποίο θα χρησιμοποιείται ως δραστηριότητα και θα είναι 
απολύτως ασφαλές για χρήση από παιδιά. Το πάνελ θα λειτουργεί ως προστατευτικό του 
εκάστοτε τυπικού επιπέδου. 
• Ένα πάνελ δραστηριοτήτων τρίλιζα. Θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ 
περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη HDPE (High Density Polyethylene), 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για 
προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη τοξικό και δε θα διαβρώνεται 
από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις του είναι 
70x930x1040 mm και θα φέρει πρίσματα με τριγωνική βάση που μπορούν να περιστρέφονται 
με χαραγμένα γράμματα. Λειτουργεί ως προστατευτικό αλλά και ως δημιουργική δραστηριότητα 
του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. Θα χρησιμοποιείται ως εκδοχή του κλασσικού παιχνιδιού της 
τρίλιζας. 
• Δύο προστατευτικά πάνελ με πλάγιες οπές. Κάθε ένα θα είναι κατασκευασμένο 
εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (High Density Polyethylene), το οποίο θα είναι 
σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. 
Θα είναι μη τοξικό και δε θα διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Οι διαστάσεις του είναι 70x930x1040 mm και θα φέρει πλάγιες οπές. Θα λειτουργεί 
ως προστατευτικό του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. 
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• Ένα πάνελ δραστηριοτήτων με γράμματα. Το πάνελ θα είναι κατασκευασμένο 
εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (High Density Polyethylene) το οποίο θα είναι 
σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. 
Θα είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Οι διαστάσεις του είναι 70x930x1040 mm και θα φέρει κυλίνδρους που μπορούν να 
περιστρέφονται με χαραγμένα γράμματα. Λειτουργεί ως προστατευτικό αλλά και ως δημιουργική 
δραστηριότητα του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. 
• Μία αναρρίχηση φιδάκι στο +1,20 m. Η δραστηριότητα θα αποτελείται από δύο επιμέρους 
τμήματα: α) το προστατευτικό μέρος εισόδου προς το τυπικό επίπεδο, και β) το κύριο σώμα της 
δραστηριότητας. Το προστατευτικό μέρος εισόδου θα αποτρέπει τους χρήστες από τυχόν πτώση 
κατά τη μετάβασή τους από τη δραστηριότητα προς το τυπικό επίπεδο και αντιστρόφως. Θα έχει 
συνολικό πλάτος 1020 mm, ύψος 1205 mm και εσωτερικό πλάτος 530 mm. Το κύριο σώμα της 
δραστηριότητας θα αποτελείται από την κατακόρυφη δοκό που βρίσκεται σε απόσταση 550 mm 
από την πλατφόρμα και τα ημικυκλικά  πατήματα που δημιουργούν τα επίπεδα αναρρίχησης. 
Όλη η κατασκευή θα είναι χαλύβδινη συγκολλητή από σωλήνα διατομής 1” και θα είναι 
σχεδιασμένη έτσι ώστε οι χρήστες να κινούνται διαμέσου πόρτας με καμπύλη κάσα από την 
πλατφόρμα, με επίπεδο ύψους 1300 mm, και πιάνοντας την κατακόρυφη δοκό, γλιστρούν προς 
τα κάτω ελισσόμενοι διαμέσου των τριών ημικυκλικών πατημάτων, χρησιμοποιώντας αυτά σαν 
σκαλοπάτια. Αυτή η κίνηση θα μπορεί να γίνει και αντιστρόφως. 
• Ένα μανιτάρι διακοσμητικό. Το μανιτάρι θα είναι εξωτερικών διαστάσεων 1000x900 mm 
και ύψους 400 mm. Θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής 
(rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη HDPE (High Density Polyethylene), υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη τοξικό και δεν θα διαβρώνεται από χημικές ουσίες 
και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, έτσι διατηρείται και το χρώμα αυτού με την πάροδο των 
ετών. Το μανιτάρι θα βιδώνεται με δύο βίδες ξύλου 6x60 mm στην εκάστοτε κολώνα του 
τυπικού επιπέδου. θα χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό στοιχείο. 
• Δύο μεταλλικά κάγκελα αναρρίχησης. Το κάθε κάγκελο αναρρίχησης θα είναι χαλύβδινο, 
κυκλικής διατομής 1” και εξωτερικών διαστάσεων 110x830 mm. Θα πακτώνεται στις 
κατακόρυφες δοκούς των τυπικών επιπέδων και από αυτό θα πιάνονται οι χρήστες για να 
αναρριχηθούν στο εκάστοτε τυπικό επίπεδο. 
• Ένα πάνελ αναρρίχησης με χειρολαβές. Θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με 
χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη HDPE (High Density 
Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε 
ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη τοξικό και δε 
θα διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις του 
είναι 20x930x1390 mm και θα φέρει λαβές διαφόρων μορφών, οι οποίες πακτώνονται επάνω 
στο πάνελ. Θα λειτουργεί ως αναρριχητική δραστηριότητα του εκάστοτε τυπικού επιπέδου.  
• Ένα πολυαιθυλενικό τούνελ υπό γωνία 90ο και με προβολή μήκους 920 mm. To 
πολυαιθυλενικό τούνελ με προβολή μήκους 920 mm θα κατασκευάζεται με χύτευση εκ 
περιστροφής (rotation molding). Η πρώτη ύλη θα είναι σκόνη πολυαιθυλένιου υψηλής 
πυκνότητας (HDPE, High Density Polyethylene) και θα είναι σταθεροποιημένη σε ακτινοβολία 
UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Θα είναι μη τοξική και δε θα 
διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις του θα 
είναι Ø700x920 mm. Στα δύο άκρα του θα φέρει πάνελ διαστάσεων 1030x960x70 mm, τα 
οποία θα είναι επίσης πολυαιθυλενικά. θα  χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόσβαση του χρήστη 
κάτω από το εκάστοτε επίπεδο του οργάνου.   
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
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Ο κατασκευαστής θα πρέπει να πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001 και πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από 
διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού 
παιδικής χαράς. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21 –ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
Διαστάσεις οργάνου (M/Π/Υ): 3,40Χ2,00Χ3,30 m 
Απαιτούμενος χώρος: 7,06Χ5,66 m 
Αριθμός Χρηστών:3  
Ηλικιακή ομάδα: 1-3 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,90 m 
 
To όργανο θα αποτελείται από   "δύο πύργους" με ύψος παταριού στο επίπεδο των 60- 90cm. 
Οι πύργοι θα αποτελούνται από: 
1) Ένα τετράγωνο πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 935mmx935mm και ύψους 
85mm και ένα τριγωνικό πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 935mmx935mm και 
ύψους 85mm.   
Διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 
Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφύγει τυχόν περιστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 
Τα πατάρια παράγονται με χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη 
διάρκεια των ετών. 
Το τριγωνικό πατάρι θα είναι σε ύψος 60εκ. και το τετράγωνο σε ύψος 90εκ. 
Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις και τρεις στύλους αντίστοιχα με δύο βίδες M10 x 30 από 
ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλο. Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένοι στους 
στύλους αλουμινίου. 
2) Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους για το τετράγωνο πατάρι και σε τρεις 
στύλους για τα τριγωνικό πατάρι. 
Ο στύλος θα είναι σύνθετης κατασκευής αποτελούμενη από στοιχεία αλουμινίου και σύνθετου 
υλικού πλήρωσης(WPC). Ο στύλος θα έχει διατομή 100Χ100mm με καμπυλωμένες εξωτερικές 
ακμές. Η διατομή του αλουμινίου θα έχει σχήμα σταυρού πάχους 3mm και θα αποτελείται από 
τέσσερις θήκες πολυμορφικού σχήματος σχηματισμένες από 2 τετράγωνα που θα μοιράζονται 
την μία γωνία διάστασης  25Χ25mm και 37Χ37mm αντίστοιχα στις οποίες προσαρμόζονται 
συρταρωτά τέσσερα κομμάτια από συνθετικό υλικό πλήρωσης με καμπυλωτές ακμές για 
προστασία από οποιαδήποτε πρόσκρουση και τέσσερις θήκες τετράγωνου σχήματος εξωτερικής 
διάστασης 23Χ23mm οι οποίες θα γεμίζουν και αυτές συρταρωτά με τέσσερα κομμάτια 
συνθετικού υλικού πλήρωσης. Η διατομή αλουμινίου θα έχει επίστρωση με ηλεκτροστατική 
βαφή για αποφυγή οποιασδήποτε διάβρωσης και κάθε στύλος καλύπτεται με καπάκι αλουμινίου. 
Το σύνθετο υλικό πλήρωσης των τετραγώνων αλουμινίου παράγεται με την τεχνική εξώθησης 
και προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία παρέχοντας στον στύλο αντοχή και διάρκεια 
στον χρόνο.    
Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι προεγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" 
κάθε στύλου και επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 
Οι στύλοι συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένες με 
γαλβανισμένες βάσεις ή με γαλβανισμένες οπές στήριξης. 
 
Συστατικά που θα συνδέονται με τον πύργο: 
1) Μία σκάλα φτάνοντας στο πατάρι 90cm κατασκευασμένη από τέσσερα πατήματα αλουμινίου 
πλάτους 697mm και βάθους 126mm με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Τα πλαϊνά της σκάλας θα 
είναι κατασκευασμένα από δύο χαλύβδινους σωλήνες διαμέτρου 38mm με πέντε εσωτερικούς 
κάθετους σωλήνες με απόσταση 79μμ μεταξύ τους. 
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2) Ένα μπαλκόνι από διάτρητο φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα 1,2μμ. Μια προεξοχή 
κατασκευασμένη από πάνελ HDPE πάχους  19μμ τοποθετείται οριζόντια στην κορυφή του 
φύλλου αλουμινίου. 
3) Mία τσουλήθρα μήκους 1,60m και πλάτους 46cm, κατασκευασμένη από ένα τμήμα ολίσθησης 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή από fiberglass πάχους 2 mm και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και 
κυλινδρικό σε ένα τεμάχιο. 
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο κάθετες πλευρές HDPE πάνελ 19 
mm ύψους 513 mm και πλάτους 468mm, δύο πάνελ HDPE πάχους 19μμ, μήκους 156μμ και 
πλάτους 153μμ, και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5 εκ. και διάμετρο 32mm 
τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο στύλους. 
 Οι πλευρές της τσουλήθρας θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19 mm. 
Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού των 90 cm. 
4) Μία οροφή μήκους 1217 mm, πλάτους 1381 mm και ύψους 587 mm κατασκευασμένη από 
πολύχρωμα HDPE πάνελ πάχους 19 mm ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο. 
6) Μία διακόσμηση  σε σχήμα δέντρου 482mm x 661mm και 396x556mm είναι τοποθετημένη 
στην κορυφή του στύλου. 
7) Δύο πάνελ δραστηριοτήτων, με θέμα ‘’Αυτοκίνητο’’ και ‘Υπηρεσίες Έκτακτης ανάγκης’’  
βρίσκονται στο ύψος παταριού 90cm.Κατασκευασμένα από πάνελ HDPE πάχους 19mm ύψους 
903mm και πλάτους 730mm. 
  Ένα πάνελ  με θέμα ‘’Γίνε ο πρώτος’’  βρίσκεται στο επίπεδο εδάφους. Κατασκευασμένο από 
πάνελ HDPE πάχους 19mm με ύψος 450mm και πλάτος 730mm.   
Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και 
προστατεύονται από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001 και πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από 
διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού 
παιδικής χαράς. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
Δείγμα από το στύλο  σε διάσταση τουλάχιστον 30cm  - τεμάχιο ένα (1) και Δείγμα από το 
πατάρι σε διάσταση τουλάχιστον 30x30cm με ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του 
στύλου - τεμάχιο ένα (1) θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22 -  ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΩΝ 
Διαστάσεις οργάνου (M/Π/Υ): 3,10 X 1,60 X 2,50 m 
Απαιτούμενος χώρος: 7,00 Χ 3,10 m 
Αριθμός Χρηστών:2 
 Ηλικιακή ομάδα: 3+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,30 m 
  
Η κούνια δύο θέσεων παίδων θα έχει ύψος 250εκ. , θα αποτελείται από µία οριζόντια δοκό 
διατοµής 95Χ120, η οποία θα καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της 
δοκού θα είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. 
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Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 
Το σύστηµα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες . Η αλυσίδα θα 
έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. 
Τα καθίσµατα παίδων θα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το ΕΝ 1176.  
ΞΥΛΕΙΑ 
Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΝ351. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές 
ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά 
που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή το 
νάυλον (ΡΑ). ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, 
σύνδεσµοι κλπ) θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές 
των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι 
βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται µε πλαστικές τάπες 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις 
κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες 
(δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και δίνουν µεγάλη αντοχή 
στις κατασκευές . Τα χρώµατα συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
Οι θεµελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του 
εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20,δοµικό πλέγµα και 
µεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση 
γίνεται µέσω µεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. Τα ξύλινα υποστυλώµατα θα 
συνδέονται µε τις βάσεις θεµελίωσης µε στριφώνια 8εκ. 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού ή ισοδύναμο 
καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001 και 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με 
πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 -  ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 
Διαστάσεις οργάνου (M/Π/Υ): 3,10 X 1,60 X 2,50 m 
Απαιτούμενος χώρος: 7,00 Χ 3,10 m 
Αριθμός Χρηστών:2 Ηλικιακή ομάδα: 1-3 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,30 m 
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Αποτελείται από: 
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ. Θα αποτελείται από µία οριζόντια 
δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία θα καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η 
στήριξη της δοκού θα είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 
95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια 
ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η 
αλυσίδα θα έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ γαλβανισµένους, που  θα αποτρέπουν 
παγίδευση δακτύλου. 
Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των 
προτύπων ΕΝ 1176. Τα καθίσματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1176. 
ΞΥΛΕΙΑ 
Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΝ351. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές 
ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά 
που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή το 
νάυλον (ΡΑ). 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, 
σύνδεσµοι κλπ) θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές 
των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι 
βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των 
παιδιών. 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις 
κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους 
χρήστες (δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν 
µεγάλη αντοχή στις κατασκευές . Τα χρώµατα θα συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς 
προτύπων ΕΝ 71. 
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του 
εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης θα συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20,δοµικό πλέγµα και 
µεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση 
θα γίνεται µέσω µεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. Τα ξύλινα υποστυλώµατα θα 
συνδέονται µε τις βάσεις θεµελίωσης µε στριφώνια 8εκ. 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού ή ισοδύναμο 
καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001 και 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με 
πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
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ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24 -  ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 
Διαστάσεις οργάνου (Μ/Π/Υ): 3,60 Χ 1,65 Χ 2,30m  
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 7,25 Χ 3,65 m  
Αριθμός Χρηστών: 2 
Ηλικιακή ομάδα: 3+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,00 m 
 
Σκελετός 
Ο σκελετός της κατασκευής θα αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο δοκό και από τέσσερα 
υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm οι οποίοι θα δημιουργούν δύο αντικριστά 
μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος «Λ». Οι δοκοί   θα βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το 
σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι θα έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της 
κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί   έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
αντοχή στο φορτίο της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» 
επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 
2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα 
βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας 
δοκού θα υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες για 
το κάθισμα φωλιά. 
 
Μεταλλικός σύνδεσμος 
Ο μεταλλικός σύνδεσμος θα αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται μεταξύ τους με 
ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα τρία μέρη θα έχει σχήμα 
τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου 
σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 100 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι. Κάθε μέρος 
ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία. 
Κάθισμα 
Δαχτυλίδι κατασκευασμένο από ελαστικό EPDM, Ø 950 mm, με εσωτερικό σωλήνα από χάλυβα. 
Δαχτυλίδι σε μπλε ή μαύρο χρώμα. 
  
Συμπληρώματα: Δίχτυ αλυσίδας από ανοξείδωτο χάλυβα, δίχτυ σχοινιού ή πλάκα από ελαστικό. 
Συναρμολογημένο με αλυσίδες 6 mm, 4 x 1,20 m Ketten, συνδεδεμένο σε 2 x 75 cm επάνω για 
προσάρτηση δύο σημείων. 
Χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο και προστατευμένο σχέδιο ελαστικού δακτυλίου, η 
ταλάντευση έχει κρούση μικρότερη από 60 G. 
 
Αλυσίδες 
Οι αλυσίδες θα είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766. 
 
Πάκτωση 
Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm η οποία έχει 
απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων 
και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα. 
Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για 
να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος. 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
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Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού ή ισοδύναμο 
καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001 και 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με 
πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25 - ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
Διαστάσεις (M/Π/Υ):  2,90 X 0,50 X 0,80m 
Απαιτούμενος χώρος: 4,90 Χ 2,50 m  
Αριθμός Χρηστών:2 
Ηλικιακή ομάδα: 2+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,20m 
 
Το όργανο θα αποτελείται από : 
• Οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 280Χ9,5Χ9,5cm 
 
Στα δύο άκρα θα υπάρχουν δύο καθίσµατα, στερεωµένα στη δοκό µε βίδες 8Χ90. Στο εµπρός 
µέρος των καθισµάτων θα είναι προσαρµοσµένη µεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των 
χρηστών. Η βάση της τραµπάλας θα είναι σχήµατος «Π» µε δύο κάθετα µέρη κατασκευασµένα 
από ξυλεία διαστάσεων 9,5Χ9,5Χ62εκ., τα κάτω µέρη των οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος 
µε την βοήθεια µεταλλικών βάσεων θεµελίωσης. Οι κάθετοι δοκοί θα ενώνονται µεταξύ τους µε 
τη βοήθεια µεταλλικού µηχανισµού αποτελούµενο από δύο µέρη, το ένα που θα στερεώνεται 
στα υποστυλώµατα και το δεύτερο που θα βιδώνεται στον δοκό. Τα δύο µέρη θα συνδέονται 
µεταξύ τους δηµιουργώντας έναν άξονα περιστροφής µε ρουλεµάν, που θα επιτρέπει την κίνηση 
της δοκού. Στα άκρα της τραµπάλας, και στο κάτω µέρος τους θα τοποθετούνται κοµµάτια 
ελαστικού απόσβεσης κρούσεως. 
Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΝ 351. Θα κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες 
διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά 
που θα έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ). 
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, 
σύνδεσµοι κλπ) θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές 
των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι 
βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των 
παιδιών. 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για 
τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους 
χρήστες (δεν θα  περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν 
µεγάλη αντοχή στην κατασκευή. Τα χρώµατα θα συµµμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σειράς 
προτύπων ΕΝ 71. 
Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους του ΕΝ:1176  συναρτήσει  του 
εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης  θα συνιστώνται  από  σκυρόδεμα  C  16/20 και  µεταλλική 
αγκύρωση. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 



 

[33] 

 

• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού ή ισοδύναμο 
καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001 και 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με 
πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26 -   ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Διαστάσεις (M/Π/Υ):  0,83 X 0,45 X 0,77 m 
Απαιτούμενος χώρος: 3,00 Χ 2,50m  
Αριθμός Χρηστών: 1 
Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60 m 
 
Το όργανο θα αποτελείται από : 
•Ένα (1) αυτοκινητάκι με χειρολαβές και κάθισμα 
•Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης 
Η μορφή του αυτοκινήτου θα είναι κατασκευασμένη από δύο όμοια, αντικριστά κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, ενδιάμεσα των οποίων θα τοποθετείται το κάθισμα  από ίδιο υλικό με αντιολισθητική 
επιφάνεια στη μία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται σιδηροσωλήνες Φ26mm για 
τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω μέρος του καθίσματος και με τη 
χρήση κατάλληλης βάσης θα στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που  θα φέρει 
ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Το όργανο θα φέρει ψηφιακή εκτύπωση σε ξύλινα τμήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης  με το 
αντίστοιχο θέμα του οργάνου. Η εκτύπωση πάνω στο όργανο θα γίνεται ψηφιακά με την μέθοδο 
UV. Στις επιφάνειες με ψηφιακή εκτύπωση UV κατόπιν της εκτύπωσης θα εφαρμόζεται και μια 
στρώση βερνικιού προστασίας. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού ή ισοδύναμο 
καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001 και 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με 



 

[34] 

 

πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και την ψηφιακή 
εκτύπωση εξωτερικού χώρου σε ξύλο. 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
Δείγμα από την ψηφιακή εκτύπωση σε κόντρα πλακέ  σε διάσταση τουλάχιστον 30x30cm- 
τεμάχιο ένα (1) θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 27 – ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ "ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ" ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Διαστάσεις οργάνου (M/Π/Υ) : 0,95 X 0,45m X 0,85m  
Απαιτούμενος χώρος: 3,00 Χ 2,50 m 
Αριθμός Χρηστών: 1 
Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60 m 
 
Το όργανο θα αποτελείται από : 
•Ένα (1) σαλιγκάρι με χειρολαβές και κάθισμα 
•Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης 
 
Η μορφή του σαλιγκαριού θα είναι κατασκευασμένη από δύο όμοια, αντικριστά κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, ενδιάμεσα των οποίων θα τοποθετείται το κάθισμα από ίδιο υλικό με αντιολισθητική 
επιφάνεια στη μία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται δύο σιδηροσωλήνες Φ26mm 
για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω μέρος του καθίσματος και με 
τη χρήση κατάλληλης βάσης θα στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που θα 
φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Το όργανο θα φέρει ψηφιακή εκτύπωση σε ξύλινα τμήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης  με το 
αντίστοιχο θέμα του οργάνου. Η εκτύπωση πάνω στο όργανο θα γίνεται ψηφιακά με την μέθοδο 
UV. Στις επιφάνειες με ψηφιακή εκτύπωση UV κατόπιν της εκτύπωσης θα εφαρμόζεται και μια 
στρώση βερνικιού προστασίας 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού ή ισοδύναμο 
καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001 και 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με 
πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και την ψηφιακή 
εκτύπωση εξωτερικού χώρου σε ξύλο. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ “ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ” ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Διαστάσεις οργάνου (Μ/Π/Υ): 710 Χ 350 Χ 810 mm 
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Απαιτούμενος χώρος:  3710 Χ 3350 mμ  
Αριθμός Χρηστών: 1 
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <0,60 m  
 
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου,θα αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 
Ο φορέας θα αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12mm σε 
σχήμα πεταλούδας. Τα δύο φύλλα θα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους 325mm. Συνδέονται 
μεταξύ τους με σωλήνες Φ21mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. 
Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, θα εφαρμόζεται κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης, 
διαστάσεων 325 x 300 x 15 mm. Θα έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, ενώ στις δύο 
μικρές πλευρές του σχηματίζει ημικύκλια. Το κάθισμα θα στηρίζεται πάνω σε λάμα πάχους 3mm 
και διατομής 320 x 280mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, θα βιδώνεται στέρεα στο 
ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Το όργανο θα φέρει ψηφιακή εκτύπωση σε ξύλινα τμήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης  με το 
αντίστοιχο θέμα του οργάνου. Η εκτύπωση πάνω στο όργανο θα γίνεται ψηφιακά με την μέθοδο 
UV. Στις επιφάνειες με ψηφιακή εκτύπωση UV κατόπιν της εκτύπωσης θα εφαρμόζεται και μια 
στρώση βερνικιού προστασίας 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους 20 mm, δύο 
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης 
θα τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο θα αφήνεται να 
στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το 
ελατήριο θα  βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 
 
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή . 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια - συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 1176 ή 
ανάλογου. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού ή ισοδύναμο 
καθώς και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001 και 
πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα με 
πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και την ψηφιακή 
εκτύπωση εξωτερικού χώρου σε ξύλο. Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή 
ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΕΩΣ 1,40Μ 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την 
κατάλληλη υπόβαση (ύψους 15cm). Θα προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και 
θα είναι αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής : 
Πάχος υποστρώματος 3/8” ,Πυκνότητα πέλους 11000 κόμποι (Dtex) 
Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5% ,Ύψος πέλους : 25mm ± 2mm (150ραφές/μ.)  
Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό μέτρο  
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Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να διαθέτει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό 
μέτρο  
Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη απορροή των υδάτων.  
Σαν υπόβαση θα χρησιμοποιηθεί μίγμα αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό-χοντρό χαλίκι, βότσαλο, 
ελαφρόπετρα) απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο 
προσφέρει πολυάριθμα οφέλη σε παιδικές χαρές. Χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή 
υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των κραδασμών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα 
αδρανή υλικά ως υπόβαση συμβάλλουν στην βελτίωση της απορροής των υδάτων, το οποίο θα 
μειώσει τυχόν προβλήματα αποστράγγισης και θα επιστρέψει με ασφάλεια το νερό της βροχής 
πίσω στο έδαφος.  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο 
τοποθέτησης.  
• Η εγκατάσταση του, η προμήθεια . 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και να φέρει 
πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .  
Η επιφάνεια ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου 
ΕΝ 71-3 και θα προσκομίζεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό,  να συνοδεύονται επίσης από 
Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και να διαθέτει έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης 
στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την 
αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl.  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό για το 
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο 
φορέα με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. 
 
Επί ποινή αποκλεισμού αποτελεί η προσκόμιση δύο τουλάχιστον Συμβάσεων συνοδευόμενων 
από   βεβαιώσεις  καλής εκτέλεσης, κατά την τελευταία τριετία (2019,2020,2021) από Δημόσιο 
Φορέα που να αφορά σε επιφάνειες ασφαλείας από πτώση με το ολοκληρωμένο σύστημα 
δαπέδου   ασφαλείας ανάλογης σύστασης στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του 
συμμετέχοντα. 
Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού και 2 Έντυπα Αποτελεσμάτων Ελέγχων 
& Δοκιμών (HIC TESTS) που να έχουν πραγματοποιηθεί σε ήδη εγκατεστημένο προϊόν δαπέδου 
ασφαλείας  ανάλογης σύστασης  σε πιστοποιημένη  παιδική χαρά κατά την τελευταία τριετία 
(2019,2020,2021) και να αποδεικνύουν το  ύψος πτώσης.   
Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
Δείγμα από το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας εντός ξύλινης κατασκευής σε 
διάσταση τουλάχιστον 20Χ20cm – τεμάχιο ένα (1) θα κατατεθεί στην Υπηρεσία, επί ποινή 
αποκλεισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
ΕΩΣ 2,60Μ 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την 
κατάλληλη υπόβαση (ύψους 30cm). Θα προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και 
θα είναι αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής : 
Πάχος υποστρώματος 3/8” ,Πυκνότητα πέλους 10600 κόμποι (Dtex) 
Βάρος πέλους 1910gr/m2 ±5% ,Ύψος πέλους : 40mm ± 2mm (150ραφές/μ.)  
Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 19950 ραφές /τετραγωνικό μέτρο  
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Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να διαθέτει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό 
μέτρο  
Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη απορροή των υδάτων.  
Σαν υπόβαση θα χρησιμοποιηθεί μίγμα αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό-χοντρό χαλίκι, βότσαλο, 
ελαφρόπετρα) απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο 
προσφέρει πολυάριθμα οφέλη σε παιδικές χαρές. Χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή 
υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των κραδασμών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα 
αδρανή υλικά ως υπόβαση συμβάλλουν στην βελτίωση της απορροής των υδάτων, το οποίο θα 
μειώσει τυχόν προβλήματα αποστράγγισης και θα επιστρέψει με ασφάλεια το νερό της βροχής 
πίσω στο έδαφος.  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο 
τοποθέτησης.  
• Η εγκατάσταση του, η προμήθεια . 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και να φέρει 
πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .  
Η επιφάνεια ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου 
ΕΝ 71-3 και θα προσκομίζεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό,  να συνοδεύονται επίσης από 
Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και να διαθέτει έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης 
στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την 
αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl.  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία ISO  45001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό για το 
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο 
φορέα με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. 
Επί ποινή αποκλεισμού αποτελεί η προσκόμιση δύο τουλάχιστον Συμβάσεων συνοδευόμενων 
από   βεβαιώσεις  καλής εκτέλεσης, κατά την τελευταία τριετία (2019,2020,2021) από Δημόσιο 
Φορέα που να αφορά σε επιφάνειες ασφαλείας από πτώση με το ολοκληρωμένο σύστημα 
δαπέδου   ασφαλείας ανάλογης σύστασης στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του 
συμμετέχοντα. 
Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού και 2 Έντυπα Αποτελεσμάτων Ελέγχων 
& Δοκιμών (HIC TESTS) που να έχουν πραγματοποιηθεί σε ήδη εγκατεστημένο προϊόν δαπέδου 
ασφαλείας  ανάλογης σύστασης  σε πιστοποιημένη  παιδική χαρά κατά την τελευταία τριετία 
(2019,2020,2021) και να αποδεικνύουν το  ύψος πτώσης.   
Τα αντίστοιχα  πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού 
 
 
ΑΡΘΡΟ 31 – ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
Φ16/30/2,3ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
  Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής  άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. 
Θα είναι κατασκευασμένος από  πολυαιθυλένιο, διατομής Φ16, αυτορυθμιζόμενος  με παροχή 
2,3 lt ανά σταλάκτη και με  ισαποχή  30εκ. ανά σταλάκτη, χρώματος καφέ, και πάχος 
τοιχώματος 1,2 χιλ. 
  Ο σταλάκτης θα είναι αυτορρυθμιζόμενος, με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Ο σταλάκτης 
θα είναι ενσωματωμένος στο  εσωτερικό επάνω μέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη 
συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.)και για να μην επηρεάζεται από τα 
υπόλοιπα των λιπασμάτων που θα διοχετεύουμε στο σύστημα. 
  Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή 
ποιότητα νερού και  ή από την χρήση  λιπασμάτων, και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 
τουλάχιστον. 
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Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα. Το 
μήκος του σταλάκτη  θα είναι  38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 1,2χιλ.τουλάχιστον και το 
πλάτος του 0,67 χιλ ή μεγαλύτερο 
 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 32 - ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10'' 
Το φρεάτιο θα  είναι στρογγυλό κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 
διαστάσεων 31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. Στον πυθμένα του φρεατίου τοποθετείται 10εκ. 
χαλίκι για καλύτερη απορροή. 
Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 33- ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΙΜ. ΝΕΡΟΥ HDPE 100 40/10 ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ 12.201-2, 
και από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς ,HDPE100. 
Θα έχει πάχος τοιχωμάτων 2,3 mm τουλάχιστον και βάρος 285 gr/m τουλάχιστον. Έχει 
αρίθμηση ανά μέτρο.  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 34 – ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1'' ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Ο ρυθμιστής  πιέσεως θα πρέπει να έχει πλαστικό  σώμα ,με σπείρωμα  1”  θηλυκό, να είναι 
ρυθμιζόμενης πίεσης εξόδου από 1,5-10ΑΤΜ και παροχής μέχρι 7 Μ3/Η.  
Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας μέχρι 10ΑΤΜ. 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 35 – ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Θα είναι πλαστικός  ,κατάλληλος για την στερέωση σωλήνων από  
 Φ16 έως και Φ20 στο έδαφος.  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 36 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 1 ΣΤΑΣΗΣ DC 9-12V 
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής μπαταρίας 1 στάσεων (λειτουργία με αλκαλικές μπαταρίες ).Θα 
πρέπει να έχει πιστοποίηση IP68 : 100% αδιάβροχος και πλήρως καταδυόμενος ώστε να έχει 
την δυνατότητα για τοποθέτηση σε τοίχο υπαίθρια ή εντός κτιρίου ή εντός του φρεατίου. 
Να έχει μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων ( L C D ) και να δείχνει με σύμβολο αν οι μπαταρίες 
πρέπει να αντικατασταθούν. Λειτουργία διαχείρισης παροχής νερού, που ρυθμίζει το χρόνο 
ποτίσματος από 0% έως 200% με αυξομειώσεις ανά 10%. Λειτουργία ελέγχου ,για την 
λειτουργία του συστήματος. Είσοδος αισθητήρα βροχής διπλής καλωδίωσης για να σταματάει το 
πότισμα σε περίπτωση βροχής. Θα πρέπει να έχει προγραμματιζόμενη λειτουργία καθυστέρησης 
λόγω βροχής ώστε καθιστά το σύστημα ικανό να μένει κλειστό για μία συγκεκριμένη περίοδο (1 
έως 15 ημέρες) με αυτόματη εκκίνηση. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα 
προγράμματα και τουλάχιστον 7 αυτόματες ενάρξεις την ημέρα ανά πρόγραμμα. Εβδομαδιαίο 
προγραμματισμό και διάρκεια ποτίσματος ανά στάση από 1 λεπτό έως τουλάχιστον 10 ώρες. 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
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• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 37- ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 
Το υδρόμετρο θα είναι ξηρού τύπου ,ορειχάλκινο με ηλεκτρική έξοδο κάθε 100 λτρ. 
Θα είναι κατάλληλο για σύνδεση με προγραμματιστή αυτομάτου ποτίσματος.  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 38- ΚΑΛΩΔΙΟ 13'' ΚΛΩΝΟ 
Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) ,13 κλώνων, Διατομής :13 x 1,5 mm2,και μικροϋλικά (κολάρα, 
κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες 
διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου. 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 39 – ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
Η στεγανή μόνωση σύνδεσης καλωδίων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές συνδέσεις 
σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (<30V) και να επιτρέπει τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε έως τρία 
καλώδια μεγέθους  έως και 4 mm2. Θα πρέπει να αποτελείται από ένα πλαστικό διαφανή κορμό 
πολυπροπυλενίου, με μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και θα 
είναι πλήρως αδιάβροχη με γράσο ανθεκτικό στην υγρασία. 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 40 – ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'' 
Θα είναι ορειχάλκινη ,σφαιρική –ΡΝ 25 -1’’-Θ-Θ, πλήρους ανοίγματος . 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 41 - ΒΟΤΣΑΛΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 
Προμήθεια και τοποθέτηση βότσαλου, θα πρέπει να γίνει κατάλληλο κοσκίνισμα έτσι ώστε να 
απομακρυνθούν ξένα σώματα μεγαλύτερα των 2-8mm και σωματίδια λάσπης και αργίλου.  
Στην τιμή προσφοράς τεμαχίου θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών,  στο χώρο 
τοποθέτησης .  
• Η προμήθεια –τοποθέτηση/διάστρωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 42 – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 
Υφαντό γεωύφασμα κατασκευασμένο από ίνες πολυπροπυλενίου σταθεροποιημένες μηχανικώς 
95gr/m2 
Το γεωύφασμα θα προσφέρει  την προστασία των καλλιεργειών, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη 
ζιζανίων, καθώς δεν επιτρέπει να περάσει η ηλιακή ακτινοβολία στο έδαφος. Κατά συνέπεια 
συνεισφέρει στην καλύτερη ανάπτυξη των  φυτών, ενώ ταυτόχρονα συντελεί και στην άνοδο 
της θερμοκρασίας του εδάφους. 
Κατασκευασμένο από 100% πολυπροπυλένιο και διαθέτει σταθεροποιητή UV ώστε να είναι 
ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. 
Είναι εξαιρετικά σταθερό πορώδες ύφασμα υψηλής αντοχής και με δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, σε μαύρο χρώμα με πράσινα τετράγωνα προκειμένου να διευκολύνει την 
τοποθέτηση των φυτών κατάλληλο για την κάλυψη του εδάφους 
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Επιτρέπει στον αέρα να κινείται ελεύθερα στο έδαφος που καλύπτει, ώστε να διατηρείται ένα 
ζωντανό και υγιές περιβάλλον κάτω από αυτό, ενώ ταυτόχρονα η υφαντή δομή επιτρέπει τη ροή 
του νερού καθώς φιλτράρεται και δε λιμνάζει.  
Τέλος, επιτυγχάνεται η βελτίωση της εδαφικής θερμοκρασίας που συνεπάγεται την καλύτερη 
ανάπτυξη των φυτών και για το διαχωρισμό δυο εδαφικών στρώσεων ώστε να μην επιτρέπεται η 
ανάμιξη των υλικών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 43 – ΒΟΤΣΑΛΩΤΗ ΠΛΑΚΑ 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με βοτσαλωτό δάπεδο (πλάκες σε διάσταση 40x40cm από 
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339),  μεγάλης αντοχής για εξωτερικούς χώρους  ώστε να 
δημιουργηθεί αντιολισθητικό δάπεδο. 
Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
• Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης.  
• Η προμήθεια & η τοποθέτηση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 44 – ΧΩΜΑ 40 ΛΙΤΡΑ 
Το άρθρο περιλαμβάνει την προμήθεια και ενσωμάτωση στο έδαφος του οργανικού προϊόντος 
από αποσυντιθέμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για την φύτευση ανθοφόρων 
φυτών, θάμνων, δέντρων. Το χώμα θα συγκρατεί σημαντικά ποσοστά υγρασίας και θα 
εξασφαλίζει το σωστό αερισμό των ριζών. Το χώμα θα χρησιμοποιείται και ως εδαφοβελτιωτικό. 
Ενδεικτικά το χώμα θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά :  
PH: 7,1-7,6, Οργανική ουσία: 45-55%, Υγρασία: 20-35%  και να είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία 
, απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών. 
Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 
Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση στον χώρο τοποθέτησης καθώς και η προμήθεια & η 
διάστρωση. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 45 – ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ6 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 46 – ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ5 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ5 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 47 – ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ6 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ6 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 
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μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 48 – ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ7 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ7 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 49 – ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΟΟΔΩΝ-ΒΟΛΒΟΔΩΝ-ΑΓΡΟΣΤΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 
Προμήθεια πολυετών ποώδων – βολβοδών – αγροστόδων φυτών κατηγορίας 2 με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 50 – ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 
ΟΓΚΟΥ 50-90 ΛΙΤΡΑ  
Φύτευση δένδρων με το άνοιγμα λάκκων ανάλογων διαστάσεων, για δένδρα με μπάλα χώματος 
όγκου 50-90 lt στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. 
Η εργασία φύτευσης κάθε δένδρου, θα περιλαμβάνει τη φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
δένδρου στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, τη προσθήκη εδαφοβελτιωτικού, το γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, 
τη λίπανση και το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 51 - ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 
2-4 ΛΙΤΡΑ 
Φύτευση φυτών με το άνοιγμα λάκκων ανάλογων διαστάσεων  για φυτά με μπάλα χώματος 
όγκου 2,00-4,00 lt, στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. 
Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού, θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του λάκκου, τη φύτευση με 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, τη προσθήκη 
εδαφοβελτιωτικού, το γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, τη λίπανση και το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης.  
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 52 - ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 
12,50-24 ΛΙΤΡΑ  
Φύτευση φυτών με το άνοιγμα λάκκων ανάλογων διαστάσεων για φυτά με μπάλα χώματος 
όγκου 12,50-24,00 lt, στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. 
Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού, θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του λάκκου, τη φύτευση με 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, τη προσθήκη 
εδαφοβελτιωτικού, το γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, τη λίπανση και το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης.  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 53 - ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 
25-40 ΛΙΤΡΑ  
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Φύτευση φυτών με το άνοιγμα λάκκων ανάλογων διαστάσεων για φυτά με μπάλα χώματος 
όγκου 25,00-40,00 lt, στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία. 
Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού, θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του λάκκου, τη φύτευση με 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, τη προσθήκη 
εδαφοβελτιωτικού, το γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, τη λίπανση και το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 54 - ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ  ΠΑΣΣΑΛΟ ΕΩΣ 3m 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την κατακόρυφη έμπτηξη του σε βάθος 0,50m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο υλικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 55 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ   
Εργασία συναρμολόγησης, εγκατάστασης και ρύθμισης αυτόματου ποτίσματος για υπόγεια και 
υπέργεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου. 
 
ΑΡΘΡΟ 56 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ   
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 EN1176:2017 για τους εξοπλισμούς Παιδικών Χαρών και EN 1176-
1:2017, ΕΝ 1177:2018 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 πιστοποίησης της εγκατάστασης , κατά τα 
οριζόμενα στις προαναφερθείσες αποφάσεις και στα πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 
1176). 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 
των επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά το  πέρας  της  εγκατάστασης  των  
επιφανειών  από  το  ολοκληρωμένο  σύστημα  δαπέδου  ασφαλείας,  με κατάλληλα όργανα και 
δειγματοληπτικές μετρήσεις για τον έλεγχο κρίσιμου ύψους πτώσης HIC TEST. 
Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΙΧΑΛΙΑΣ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

222.776,73 € (με ΦΠΑ ) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2022 

 
 
 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)  
ΑΞΙΑ (€) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

1 ΞΥΛΙΝΗ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 1Μ 34928400-2 Μ 104   

2 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1M 34928400-2 ΤΕΜ 1   

3 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ 34928400-2 ΤΕΜ 1   

4 ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 34928400-2 ΤΕΜ 1   

5 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 34928400-2 ΤΕΜ 8   

6 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 34928400-2 ΤΕΜ 8   

7 ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 34928400-2 ΤΕΜ 2   

8 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

34928400-2 ΤΕΜ 1   

9 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

37461500-2 ΤΕΜ 1   

10 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

37524500-2 ΤΕΜ 1   

11 
ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ-
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1   

12 
ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΞΕΩΝ 
ΩΜΩΝ-ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ 

37442900-8 ΤΕΜ 1   

13 

ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΔΙΣΗ 
ΑΕΡΟΣ-ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΔΙΣΗΣ 

37442900-8 ΤΕΜ 1   
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14 
ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 

37451000-4 ΤΕΜ 1   

15 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
25ΜΜ 

39293400-6 Μ2 224   

16 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  LED 31527200-8 ΤΕΜ 8   

17 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ 

31527200-8 ΤΕΜ 2   

18 ΜΠΑΣΚΕΤΑ  37450000-7 ΤΕΜ 2   

19 
ΔΑΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) 

37450000-7 Μ2 320   

20 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

37535200-9 ΤΕΜ 1   

21 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

37535200-9 ΤΕΜ 1   

22 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ 1   

23  ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ 1   

24 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 37535200-9 ΤΕΜ 1   

25 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 37535200-9 ΤΕΜ 1   

26 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ" ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

37535200-9 ΤΕΜ 1   

27 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ "ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ" ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

37535200-9 ΤΕΜ 1   

28 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ "ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ" ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

37535200-9 ΤΕΜ 1   

29 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1,40Μ 

37535200-9 Μ2 249   

30 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2,60Μ 

37535200-9 Μ2 58   

31 

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
Φ16/30/2,3ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ ΚΑΦΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

43323000-3 Μ 428   

32 ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10'' 43323000-3 ΤΕΜ 2   

33 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΜ. ΝΕΡΟΥ HDPE 
100 40/10 ΑΤΜ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

43323000-3 Μ 85   

34 
ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1'' 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 

43323000-3 ΤΕΜ 1   

35 ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 43323000-3 ΤΕΜ 1116   

36 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 1ΣΤ DC 9-
12V 

43323000-3 ΤΕΜ 2   

37 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΞΟΔΟ 

43323000-3 ΤΕΜ 1   

38 ΚΑΛΩΔΙΟ 13'' ΚΛΩΝΟ 43323000-3 Μ 85   

39 
ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

43323000-3 ΤΕΜ 106   

40 
ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 
1'' 

43323000-3 ΤΕΜ 11   

41 ΒΟΤΣΑΛΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 14212200-2 Μ3 4   

42 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 19240000-0 Μ2 187   

43 ΒΟΤΣΑΛΩΤΗ ΠΛΑΚΑ 44114250-9 Μ2 118   

44 ΧΩΜΑ 40 ΛΙΤΡΑ 14212400-4 ΤΕΜ 90   
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45 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 03451000-6 ΤΕΜ 5   

46 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ5 03451000-6 ΤΕΜ 47   

47 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ6 03451000-6 ΤΕΜ 28   

48 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ7 03451000-6 ΤΕΜ 11   

49 
ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΟΟΔΩΝ-
ΒΟΛΒΟΔΩΝ-ΑΓΡΟΣΤΟΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 

03451000-6 ΤΕΜ 245   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

50 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 50-90 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 5   

51 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2-4 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 245   

52 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 12,5-24 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 47   

53 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 25-40 ΛΙΤΡΑ  

77310000-6  ΤΕΜ 39   

54 
ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ 
ΠΑΣΣΑΛΟ ΕΩΣ 3m 

77310000-6  ΤΕΜ 15   

55 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  

45232121-6 
ΚΑΤΆ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1   

56 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  79132000-8 ΤΕΜ 1   

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

   
Φ.Π.Α. 24%  

   
Φ.Π.Α. 13%  

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α  

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
………………………. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
………………………. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΙΧΑΛΙΑΣ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

222.776,73 € (με ΦΠΑ ) 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/2022 

 

 

5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο- Γενικά στοιχεία 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και η δημιουργία χώρου 
πρασίνου και αναψυχής στο Δήμο Οιχαλίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Στοιχεία  της σύμβασης 
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Διακήρυξη 
2. Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Προϋπολογισμός Μελέτης 
4. Προϋπολογισμός Προσφοράς 
5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Εγγύηση συμμετοχής/ καλής εκτελέσεως 
Εγγύηση συμμετοχής (1η, Εγγύηση Συμμετοχής, άρθρο 72 του Ν.4412/2016)   ποσό 
που καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού  χωρίς Φ.Π.Α. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ποσό που 
ανέρχεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η  
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση 
συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
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ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8 της Διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης (2η, άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 
  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. της Διακήρυξης, 
στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 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. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 
4.5 της Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση . Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών 
που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται 
κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα 
αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος  χαρτοσήμου, η) 
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών , θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
επικοινωνεί με  τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. Προσφορές χωρίς εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς την 
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προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο -Προθεσμίες περαιώσεως  της Σύμβασης  
Η συνολική προθεσμία περαίωσης της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία 
ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο 
ΚΗΜΔΗΣ και για δώδεκα (12) μήνες ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 
Παράταση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος ,εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το 
σύνολο των εργασιών , σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης η Διευθύνουσα 
υπηρεσία , με την σύμφωνη γνώμη και του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την 
σύμβαση , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο - Παραλαβή των εργασιών   
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.   
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με 
τα τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.   
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παρεχόμενα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν 
οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.   
Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και 
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, 
με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 
άρθρο 220/4412/2016.   
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, 
αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.  
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο - Συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία  
Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις 
Αστυνομικές Διατάξεις ή Διαταγές,   
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) 
μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:  
• κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019,2020,2021),  να έχουν εκτελέσει  
παρόμοιες συμβάσεις προμηθειών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
(αστικού εξοπλισμού, οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, εξοπλισμού παιδικής 
χαράς, δαπέδων ασφαλείας, φυτικού υλικού και εξοπλισμού άρδευσης) σε Δημόσιο 
Φορέα  οι οποίες αθροιστικά θα καλύπτουν το 200% του προϋπολογισμού της Μελέτης, 
χωρίς το Φ.Π.Α. Θα παρατεθεί κατάλογος, στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες 
Συμβάσεις που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος  κατά την τελευταία τριετία 
στον οποίο θα φαίνονται ο τίτλος, το ποσό της σύμβασης, οι παραλήπτες.    
Aπαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση τουλάχιστον μιας Σύμβασης 
συνοδευόμενης από Βεβαίωση καλής εκτέλεσης,  ανεξαρτήτως ποσού, που να 
περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, εξοπλισμό 
παιδικής χαράς, φυτικό υλικό και εξοπλισμό άρδευσης κατά την τελευταία τριετία από 
Δημόσιο φορέα. 
• Ο υπεύθυνος τοποθέτησης, ο οποίος θα δηλώνεται από τον συμμετέχοντα, θα 
πρέπει να διαθέτει:  
1) τουλάχιστον δύο (2) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής 
χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού. Τα άτομα αυτά,     θα  διαθέτουν 
και θα προσκομίζεται ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης, ότι  έχουν  
εξετασθεί  και  έχουν  πιστοποιηθεί  ώστε  να  μπορούν  να αναλάβουν συγκεκριμένα 
την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.  
2) τουλάχιστον ένα (1) άτομο εξειδικευμένο στην ασφαλή λειτουργία παιδικών χαρών. 
Το άτομο αυτό,     θα  διαθέτει και θα προσκομίζεται ονομαστική πιστοποίηση από 
φορέα πιστοποίησης, ότι  έχει εξετασθεί  και  έχει  πιστοποιηθεί  για την ασφαλή 
λειτουργία παιδικών χαρών. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα 
πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο -  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί 
ποινή αποκλεισμού να συμμορφώνονται και να φέρουν: 
• Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 για τη διαχείριση της 
ποιότητας ή ισοδύναμο 
• Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001 για τη Περιβαλλοντική 
διαχείριση ή ισοδύναμο 
• Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001  για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην εργασία ή ισοδύναμο 
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Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, να είναι εκδόσεως διαπιστευμένου οργανισμού μέλος του 
ΕΣΥΔ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο - Τεχνική Προσφορά 
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, επί  ποινή  αποκλεισμού πρέπει να περιέχει: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων 
παιδικής χαράς (άρθρα 20-28)  ,του δαπέδου ασφαλείας (άρθρο 29-30)  και του 
αστικού εξοπλισμού (άρθρα 1-8) ψηφιακά υπογεγραμμένη, για την αποδοχή 
εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και την αποδοχή των όρων 
της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο 
υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση. Σε περίπτωση εισαγόμενου είδους  γίνεται 
αποδεκτή και Υπεύθυνη Δήλωση  από τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην 
Ελλάδα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή του εξοπλισμού 
παιδικής χαράς (άρθρα 20-28)  ψηφιακά υπογεγραμμένη,  για ύπαρξη και 
παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα 
εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους την καλή 
λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών 
που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση τους. 

3. Για τα όργανα παιδικής χαράς (άρθρα 20-28) , τεχνικά έντυπα / prospectus (με 
αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες 
συντήρησης. 

4. Για τα όργανα παιδικής χαράς (άρθρα 20-28) αντίγραφο πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα 
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. 

5. Για  τα δάπεδα ασφαλείας (άρθρο 29-30) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις 
απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176, EN 1177 ή άλλο 
ισοδύναμο. Επιπλέον πρέπει να κατατεθεί Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών 
Αναλύσεων για την περιεκτικότητα που αφορά στους Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων 
από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο 
θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 71-3 ή άλλο ισοδύναμο και έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη 
φωτιά, ως προς ΕΝ 13501-1. 

6. Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC 
Chain of Custody ή ισοδύναμο του κατασκευαστή του εξοπλισμού παιδικής χαράς  
για κατασκευή ξύλινου εξοπλισμού παιδικής χαράς και του κατασκευαστή του 
αστικού εξοπλισμού. 

7. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  
45001,  πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο 
φορέα του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού με πεδίο εφαρμογής την 



 

[51] 

 

κατασκευή  αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση 
προϊόντων ξύλου. (άρθρα 1-4) 

8. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  
45001,  πιστοποιητικό σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας ISO 37001 και πιστοποιητικό για το σύστημα 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο 
φορέα του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή  αστικού εξοπλισμού και με την επεξεργασία και μεταποίηση 
προϊόντων ξύλου και μετάλλου.  (άρθρα 5-7) 

9. Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 
ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή του αστικού 
εξοπλισμού (άρθρα 1-7). 

10.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  
45001, και πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από 
διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς με πεδίο 
εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 
(άρθρα 20-25) 

11.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  
45001, και πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή ισοδύναμα από 
διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς με πεδίο 
εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και την 
ψηφιακή εκτύπωση εξωτερικού χώρου σε ξύλο. (άρθρα 26-28) 

12.Πιστοποιητικό Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας  ISO 39001 και Βεβαίωση για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ISO 26000 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 
του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς. 

13.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  
45001, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό για 
το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή ισοδύναμα από 
διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή των δαπέδων ασφαλείας σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. (άρθρα 29-30). 

14.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων 
άθλησης εξωτερικού χώρου (άρθρα 11-13)  , ψηφιακά υπογεγραμμένη, για την 
αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και την αποδοχή 
των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον 
οικονομικό φορέα  υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση. Σε περίπτωση 
εισαγόμενου είδους  γίνεται αποδεκτή και Υπεύθυνη Δήλωση  από τον 
αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην Ελλάδα. 

15.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  
45001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα του κατασκευαστή των οργάνων 
γυμναστικής ενηλίκων. (άρθρα 11-13) 

16.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001 του φυτωρίου σχετικά με την 
παραγωγή ή/και εμπορία φυτών. (άρθρα 45-49) 

17.Άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α ή Β του φυτωρίου από το 
οποίο θα γίνει η προμήθεια του φυτικού υλικού. 

18.Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας του εργοστασίου από την 
αντίστοιχη Περιφέρεια ένταξής του, του κατασκευαστή (αστικού εξοπλισμού και 
οργάνων παιδικής χαράς) των ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών εν ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού. 
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19.Η χορηγούμενη από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό Βεβαίωση 
συμμετοχής – παρακολούθησης που δίνεται μετά την πραγματοποίηση της 
επίσκεψης 

20.Τα λοιπά δικαιολογητικά που ζητούνται στην υπ’ αριθ. …./2022 Μελέτη του 
Δήμου Οιχαλίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας  

21.Το δελτίο αποστολής – κατάθεσης των δειγμάτων 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν επίσης επί ποινή αποκλεισμού δείγματα 
όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα δείγματα 
οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου το 
αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του 
διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής / δελτίο αποστολής  θα λαμβάνει αριθμό 
πρωτοκόλλου και θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού . 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα 
υλικών, αναλυτικά ως εξής: 
 
 

Α/Α Άρθρα Μελέτης Περιγραφή 

1 

ΑΡΘΡΟ 14 - 
ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 

 

Δείγμα από το σύνδεσμο (πλαστικός σφιγκτήρας) 
καλλισθενικού οργάνου – τεμάχιο ένα (1)  &  Δείγμα 
από τον ανοξείδωτο στύλο του οργάνου σε διάσταση 

τουλάχιστον 30cm –τεμάχιο ένα (1) 

2 

ΑΡΘΡΟ 15 - 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
25mm 

Δείγμα από το συνθετικό χλοοτάπητα 25mm σε 
διάσταση τουλάχιστον 20x20cm – τεμάχιο ένα (1) 

3 

ΑΡΘΡΟ 21 –
ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

Δείγμα από το στύλο  σε διάσταση τουλάχιστον 30cm  
- τεμάχιο ένα (1) και Δείγμα από το πατάρι σε 
διάσταση τουλάχιστον 30x30cm με ενδεικτική 

γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλου - τεμάχιο 
ένα (1) 

4 

ΑΡΘΡΟ 26 -   
ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ 

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

Δείγμα από την ψηφιακή  εκτύπωση σε κόντρα πλακέ  
σε διάσταση τουλάχιστον 30x30cm- τεμάχιο ένα (1) 

 
5 

 
ΑΡΘΡΟ 29 - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 

1,40Μ 

Δείγμα από το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου 
ασφαλείας εντός ξύλινης κατασκευής σε διάσταση 

τουλάχιστον 20Χ20cm –τεμάχιο ένα (1) 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – Επίσκεψη Χώρων 
 
Η Υπηρεσία διοργανώνει αυτοψία - ενημέρωση στους χώρους που θα γίνει η υλοποίηση 
της σύμβασης, στις οποίες οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν υποχρεωτικά να 
παραστούν, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης 
της προμήθειας και τοποθέτησης αυτών. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες πραγματοποίησης 
των επισκέψεων θα οριστικοποιηθούν από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικού αιτήματος 
εκάστου των υποψηφίων αναδόχων.   Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην εν λόγω 
διαδικασία είναι υποχρεωτική. Οι διαγωνιζόμενοι – οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με σχετικό αίτημα μέσω του 
πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ έως δέκα (10) πριν την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. Στη συνέχεια οι διαγωνιζόμενοι – οικονομικοί φορείς, θα 
λάβουν από τη Υπηρεσία σχετική Βεβαίωση συμμετοχής, την οποία θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στην προσφορά τους. Οικονομικός φορέας που δε θα υποβάλλει με την 
προσφορά του την Βεβαίωση συμμετοχής, αποκλείεται αυτόματα από τη συμμετοχή 
στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία: 21/03/2022 

 

           Συντάχθηκε                                                              Θεωρήθηκε     

       Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

 

 Βασίλης Πάλλας             Λάρδα Χρυσούλα 

  Πολιτικός Μηχανικός                              Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


