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1.ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε απηή αθνξά ζηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο δεθαηξηψλ 

(13)παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηε ζπληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ φζν θαη ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ γεληθψο ησλ αλσηέξσ παηδηθψλ ραξψλ κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. O 

δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο 

Κειέηεο (γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ). 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Υο πξνο ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη 

δηακφξθσζεο ηεο πεξίθξαμεο θαη γεληθψο νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία απαηηείηαη ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο. 

2. Υο πξνο ηα φξγαλα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γεληθψο ε ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη ηκεκάησλ ησλ νξγάλσλ, ηελ απνμήισζε ηελ 

κεηαθίλεζε νξγάλσλ, ηε ζπκπιήξσζε δαπέδσλ θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ ηα φξγαλα λα είλαη αζθαιή 

γηα ρξήζε απφ παηδηά θαη λα θαιχπηνπλ ην δπλαηφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ EN 

1176θαη ΔΛ1177. 

 

3. Νη παηδηθέο ραξέο έρνπλ σο εμήο : 

 

1.Ξαηδηθήραξά ζηελ Θεληξηθή Ξιαηεία Αγ. Ξαξαζθεπήο (Ι. Κεζνγείσλ, Δπ. Γηαβαζε) 

2.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Κηθξάο Αζίαο (Ξαπαλησλίνπ θαη Ρξηπφιεσο)- Αξθαδίνπ 

3.Ξαηδηθή ραξά ζηελ Ξιαηεία Ρζάθνπ (Δι. Βεληδέινπ) 

4.Ξαηδηθήραξά επί ησλ νδψλ Θεκηζηνθιένπο θαη Αζεκαθνπνχινπ 
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5.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Αγ. Ησάλλε (Αγ. Ησάλλνπ θαη Διβεηίαο) 

6.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Ρξηψλ Ηεξαξρψλ (Γεκεηξαθνπνχινπ & Πνισκνχ) 

7.Ξαηδηθήραξά επί ησλ νδψλ Ιπθείνπ, Πνινκνχ, Θαξατζάθε 

8.Ξαηδηθή ραξά ζηελ Ξιαηεία Ρέιινπ Άγξα (Σξ. Πκχξλεο θαη Ρέιινπ Άγξα) 

9.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Κειίλαο Κεξθνχξε (Ξεληέιεο, Πίθλνπ, Θνξπηζάο 

10.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο (Ηφια) (Πάθε Θαξάγησξγα & Αγγ. Πηθειηαλνχ) 

11.Ξαηδηθήραξά ζηελ Ξιαηεία Α. Πακαξάθε (Δζλ. Καθαξίνπ & Αγ. Αλαξγχξσλ) 

12.Ξαηδηθήραξά επί ησλ νδψλ Αγ. Ρξηάδαο & Ταξψλ 

13.Ξαηδηθήραξά επί ηεο Γελλαδίνπ. 

 

Πηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ φπσο θαζίζκαηα, παλέια, αιπζίδεο, ηζνπιήζξεο, δάπεδα 

αζθαιείαο ζίδεξα, πιέγκαηα θ.ι.π. θαζψο θαη ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. 

Νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθάζηνηε ζπληήξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηηφπηα απηνςία θαη έιεγρν 

ζε θάζε ρψξν απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

αξκφδην ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο.  

Νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ 

ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 

ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηηκψλ. 

Ζ πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλπξνυπνινγηζκφηνπέηνπο2018θαη ηνπ έηνπο 2019 κε Θ.Α.30626231,ην 

δε πνζφ ηεο πίζησζεο αλέξρεηαη γηα ην έηνο 2018 ζε 10.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α.(24%) θαη γηα ην έηνο 2019 ζε πνζφ 114.000,00.€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπΦΞΑ24%. 

Νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ 

ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 

ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηηκψλ. 

Ζ δε θαζεκεξλή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ θξίλεηαη αλαγθαία. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε 

ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζηα φζα αλαθέξνληαη ζην Λ.4412/2016(Α147) «Γεκφζηεο 

ζπκβάζεηο «Έξγσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ». 

 

Άγηα Ξαξαζθεπή, 8 / 10/2018 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ              

 

Σαξάιακπνο Φξνχληδνο 

Αξρηηέθησλ κεραληθφο ΞΔ 

ΚΔ ΒΑΘΚΝ A’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

  

 

 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ  

&ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 2018-2019 

 

 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ 

ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

 

Αρ/Μελέτης:  48 /2018 

Προϋπ.:  124.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 

Λ.ΜΕΟΓΕΙΩΝ 415-417 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΣΗΛ:  2132004520             

ΦΑΞ: 2132004513 

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

 

Xρήση:   2018-2019  

Πηγή:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

CPV:  50870000-4  

37535200-9 

Κ.Α.:  30.626231 

 

2.ΡΔΣΛΗΘΖΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

ΑΟΘΟΝ1
ν
-Αληηθείκελν ηεο πεξεζίαο 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δεθαηξηώλ 

(13) παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, κεηά ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηνπο ζχκθσλα κεηεληζρχνπζαλνκνζεζίαΦΔΘ2029/25.7.2014.  

Ζ ζπληήξεζε ζα αθνξά: 

α)  ζε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζε ήδε πηζηνπνηεκέλεο παηδηθέο ραξέο ή 

β) ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ θαη κεξψλ 

εμνπιηζκνχ θαη δαπέδνπ αζθαιείαο γηα ηε ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ 

παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ γηα ηηο πηζηνπνηεκέλεο παηδηθέο ραξέο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαη ην 

Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ1176-7-4. Δμνπιηζκφο παηδφηνπσλ – Κέξνο 7: Θαζνδήγεζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνλ έιεγρν ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία. 

 

Πχκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 Ρηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο φισλ ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΛ1176-7, νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο παηδηθήο 

ραξάο θαη νπσζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα απφ ηνλ αλάδνρν. 

 Ρελ ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο (ρξνλνδηάγξακκα 

ζπληήξεζεο, ρξνλνδηαγξάκκαηα ειέγρνπ) πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θάζε παηδηθήο ραξάο 

 Ρηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη άκεζεο επηζθεπήο ηνπ θζαξκέλνπ 
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εμνπιηζκνχ (απνθαηάζηαζεο θαη αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ εμαξηεκάησλ θιπ), ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. γ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ ΦΔΘ θαζψο θαη ε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. δ ηνπ άξζξνπ 7. 

 Ρηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο νξγάλσλ, πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηε 

ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ2
ν
- Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Ξξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε : 

1. λ.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο2014/24/ ΔΔ θαη2014/25/ΔΔ)», 

2. λ.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

3. λ.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

Ξ.Γ 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηοδηαηάμεηοηνπάξζξνπ1, 

4. παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

5. λ.4129/2013 (Α’52)«Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην», 

6. λ.4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…», 

7. λ.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

8. λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87), «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο.», 

9. λ.3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

10. λ.3463/2006 (ΦΔΘ Α' 114)«Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο αλαδηαηππψζεθε κε 

ηνλ Λ.3536/2007«Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο» (ΦΔΘ 42 Α'/23.2.2007), 

11. λ.2690/1999 (Α' 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη13έσο15, 

12. λ.2121/1993 (Α' 25)«Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 

Θέκαηα», 

13. π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ.», 

14. π.δ.80/2016 (Α΄145)«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

15. π.δ.28/2015 (Α' 34)«Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία», 

16. .Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.», 

17. .Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.).», 



5  

18. .Α. 27934/2014 (ΦΔΘ 2029/Β/25-7-2014) «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

28492/2009 (Β΄ 931) απφθαζήο καο πεξί νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ ησλ ΝΡΑ.». 

19. .Α. 28492/2009 (ΦΔΘ 931/Β/18-05-2009 «Θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε 

δηαδηθαζία ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα»,. 

20. Θ..Α. 36873/2007 (ΦΔΘ 1364/B/2-8-2007) «Θαζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ 

πξνυπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο 

ιεπηνκέξεηαο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

παηδφηνπσλ.». 

21. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο .Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο», φπσο ηπρφλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα 

ηζρχνπλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 - Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

 

Πηελ παηδηθή ραξά δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη. 

β) Ρα φξγαλα, νη θαηαζθεπέο θαη ηα πιηθά ηνπο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛ 1176. Υο εθ ηνχηνπ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ΔΛ1176 θαη λα κελ επεξεάδνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

νξγάλνπ. 

γ) Νη επηθάλεηεο πηψζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΙΝΡ ΔΛ1176-1, ΔΙΝΡ ΔΛ1177 (ΔΛ 1177) θαη ΔΙΝΡ 

ΔΛ71-3 θαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν 

πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο επί πνηλήο απνθιεηζκνύ. 

δ) Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ, ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

πιαθηδίσλ αζθαιείαο, πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001 θαη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά επί πνηλήο απνθιεηζκνύ. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε  πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν  φηη απηά ζα  είλαη ηνπιάρηζηνλ  ηζνδχλακα πξνο 

ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ 

ειέγρνπ. 

Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο 

πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ 

αλά έηνο ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ αλά παηδηθή ραξά. 

Ρα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ρξεηάδεηαη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηνλ ηχπν, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ή άιια 

ηζνδχλακα απηψλ θαζψο θαη ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. 

Νη δηαζηάζεηο ησλ αληαιιαθηηθψλ είλαη νη πξνηεηλφκελεο, θαη ελδεηθηηθέο κε πεξηζψξην 

απφθιηζεο ±20% ζηηο ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο θαζψο θαη ±20% ζηηο δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ. 
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ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΙΗΘΥΛ 

 

Μπιεία γεληθήο ρξήζεο  

Ρα μχιηλα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πεχθε 

αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο16-18%. Ζ μπιεία ζα είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN1052 

(Κέξνο 1) θιάζε Α1 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN4074 (Κέξνο 1 & 2 - 

Ξξηζηή μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο).  

 

ΠΓΘΝΙΙΖΠΖ ΜΙΝ 

Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ μχινπ φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεηαη κε θφιιεο ηχπνπ PVA (νμηθφ 

πνιπβηλχιην)θαη θαηαιχηε βαζηθφ ηζνθπάλην ή αληίζηνηρν. 

Όια ηα μχιηλα κέξε ζα πξέπεη λα είλαη εκπνηηζκέλα γηα αληνρή ζε εμσηεξηθφ ρψξν, βακκέλα κε 

ρξψκαηα πδαηνδηαιπηά θαη αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. Ν 

αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη ηελ ρξήζε πιηθψλ ηα νπνία έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, αλάινγα κε απηά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα πξφηππα, 

φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΛ1176. 

 

HPL (HighPressureLaminate) 

Νη έγρξσκεο επηθάλεηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ή άιιν πιηθφ παξφκνηαο αληνρήο 

θαη αλζεθηηθφηεηαο. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

αηρκεξά άθξα. 

Ρν HPL (HighPressureLaminate) είλαη πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο πην αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο. Απνηειείηαη απφ θπηηαξηληθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο ζε θαηλνιηθέο ξεηίλεο, 

ζπγθνιιεκέλεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ζπγθξνηείηαη απφ έγρξσκν δηαθνζκεηηθφ θχιιν εκπνηηζκέλν ζε ακηλνπιαζηηθέο ξεηίλεο, θαη 

αδηάβξνρν επηθάιπκκα αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ εηδηθή απηή επηθάλεηα 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ θαη απφ graffiti, θαζφηη δελ αθήλεη πφξνπο ζην πιηθφ, κε 

απνηέιεζκα ην graffiti λα κπνξεί λα θαζαξίζεη εχθνια θαη λα κελ απαηηείηαη βαθή ηεο 

επηθάλεηαο. Ρν HPL ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 10 εηψλ γηα 

ην ρξψκα θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ θαη 20 εηψλ γηα κεραληθή αληνρή. Πε πεξίπησζε ρξήζεο 

ελαιιαθηηθνχ πιηθνχ εθηφο απφ HPL, ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ παξφκνηα πςειή αληνρή 

θαη αλζεθηηθφηεηα, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε γξαπηή εγγχεζε. 

 

GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)-Δληζρπκέλνο πνιπεζηέξαο 

Πχλζεην πιαζηηθφ, πνιπεζηέξαο εληζρπκέλνο κε επηκήθεηο ίλεο πάινπ. ιηθφ ηδηαίηεξα πςειήο 

αληνρήο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Κηθξνπιηθά, ζχλδεζκνη θαη ινηπά πιαζηηθά κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πςειήο αληνρήο ζε 

αθηηλνβνιία θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 

πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην(PP), θαηπνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ 

ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

 

ΠΛΓΔΠΚΝΙΝΓΗΑ 

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία 

παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Ρα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε 

ςεπδάξγπξν), φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή. 

Νη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα 

παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα 

αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΒΑΦΖΠ 

Ρα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια. Θαη ηα 

βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ βάζε ην λεξφ θαη απηφ ηα θαζηζηά θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα 

ηα παηδηά. Ζ δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη κε 

δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ. 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πιηθά 

ζηήξημεο ή αλάξηεζεο φπσο γαιβαληζκέλνη θνριίεο κε παμηκάδηα αζθαιείαο θαη πιαζηηθά 

θαιχκκαηα (ηάπεο). 

Πε φια ηα θαησηέξσ άξζξα πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ηνπ θζαξκέλνπ, θαηεζηξακκέλνπ 

πιηθνχ, ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ εμαξηήκαηνο θαζψο θαη ε 

ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ. 

 

Σαξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ησλ εμνπιηζκώλ παηδηθήο ραξάο: 

- Βέιηηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ειθπζηηθή εκθάληζε, καθξνρξφληα ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή 

αλζεθηηθφηεηα 

- Κέξηκλα γηα ηνπο ρξήζηεο φζνλ αθνξά ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ πθή ησλ 

επηθαλεηψλ, ηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο, ηηο ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο θιπ. 

- Νπηηθέο θαη απηηθέο απαηηήζεηο φπσο ε πθή ησλ επηθαλεηψλ, ην εχξνο ηεο 

ζηηιπλφηεηαο, ή έιιεηςε κεγάισλ αιιαγψλ ζηα ρξψκαηα ιφγσ θζνξάο (κέγηζηε 

ζηαζεξνπνίεζε έλαληη ησλ ππεξησδψλ αθηίλσλ ρσξίο ηε ρξήζε βαξέσλ κεηάιισλ) 

- Κεραληθέο απαηηήζεηο φπσο αληνρή, ειαζηηθφηεηα, κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζε θζνξά, 

θιηκαηνινγηθέο επηπηψζεηο θαη βαλδαιηζκνχο 

- Σακειέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο 

- Δζηίαζε ζην πεξηβάιινλ 

- Ρα πιηθά θαηαζθεπήο λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

 

ΑΟΘΟΑ 133-138 

Όζνλ αθνξά ηηο επηθάλεηεο πηψζεο απφ πιαθίδηα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 

133 έσο θαη 138, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ ΔΙΝΡ ΔΛ 1176-1, 

ΔΙΝΡ ΔΛ 1177 (ΔΛ1177) θαη ΔΙΝΡ ΔΛ 71-3, Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ 2029/Β/2014 (.Α 

27934/2014) θαη ηελ εγθχθιην 44 (Α.Ξ 681/2014) ηνπ ΞΔΠ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη 

ηξνπνπνηεηηθψλ ηνπ ΦΔΘ 931/Β (.Α 28492/2009). 



 

 

 

ΝΚΑΓΑ Α: ΔΟΓΑΠΗΔΠ (CPV:50870000-4) 

 

1. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ, ΠΠΡΖΚΑΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΗΘΟΝΒΙΑΒΥΛ 

Ρν άξζξν απηό πεξηιακβάλεη: 

 Ρηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο φισλ ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ1176-7, νη 

νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο παηδηθήο ραξάο θαη νπσζδήπνηε 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα απφ ηνλ αλάδνρν. 

 Ρελ ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο (ρξνλνδηάγξακκα ζπληήξεζεο), 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ειέγρνπ πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα θάζε παηδηθήο ραξάο 

 Ρηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη άκεζεο επηζθεπήο ηνπ θζαξκέλνπ εμνπιηζκνχ 

(απνθαηάζηαζεο θαη αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ εμαξηεκάησλ θιπ), ζχκθσλα κε ηελ παξ. γ ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ ΦΔΘ θαζψο θαη ε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. δ ηνπ άξζξνπ 7. 

 Ρηο εξγαζίεο απνμήισζεο θαη απνκάθξπλζεο ή απνμήισζεο θαη επαλαηνπνζέηεζεο φπνπ θξηζεί 

απαξαίηεην. 

 Ρελ άκεζε αλαθνξά ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο παηδηθήο 

ραξάο, ηε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. γ. ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ 

ΦΔΘ. 

 Ρηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο νξγάλσλ, πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ γηα ηε 

ζπκκόξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθώλ ραξώλ. 

 

Αλαιπηηθόηεξα 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπζηήζεη θαηάιιειν θαη έκπεηξν ζπλεξγείν κε ηνλ απαξαίηεην θαη 

θαηάιιειν κεραληθφ εμνπιηζκφ ην νπνίν ζα επηζθέπηεηαη ηηο παηδηθέο ραξέο ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεη ε ππεξεζία. Θα επηζεσξεί ηνλ εμνπιηζκφ, ην δάπεδν, ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν γχξσ απφ ηηο παηδηθέο ραξέο, ζα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα εληνπίδεη ηηο ππάξρνπζεο θζνξέο, ζα ηηο 

θαηαγξάθεη-θσηνγξαθίδεη θαη ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ππεξεζία. 

Απιέο βιάβεο νη νπνίεο απαηηνχλ κφλν εξγαζία ή θαη κηθξνπιηθά, φπσο: ιίπαλζε ησλ ζεκείσλ ηξηβήο 

ησλ εμαξηεκάησλ (ξνπιεκάλ), ιείαλζε ζηα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί αθίδεο, 

βεξληθνρξσκαηηζκφο μχιηλσλ επηθαλεηψλ, αληηθαηάζηαζε ή ζθίμηκν βίδαο θαη ζπλδέζκσλ, 

θαζαξηζκφο πηζαλήο ζθνπξηάο ή ρηππεκάησλ ζηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη επάιεηςε κε αληηζθσξηαθφ 

ή βεξληθφρξσκα, ζηεξέσζε νξγάλνπ ή ηκεκάησλ ηνπ, θφιιεζε θιπ ζα πξνβαίλεη απζεκεξφλ ζηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο κε δηθά ηνπ κηθξνυιηθά. 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε πνπ απαηηεί ηελ πξνκήζεηα άιισλ πιηθψλ (π.ρ. πξνζηαηεπηηθφ παλέιν, 

ξνπιεκάλ θ.ι.π.) ή ηελ παξέκβαζε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο, ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα, ν αλάδνρνο 

θαηαξρήλ εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ζεκαίλεη επθξηλψο ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ 

(κε ηε ρξήζε ηαηλίαο ζήκαλζεο) θαη ελεκεξψλεη άκεζα πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηελ πεξεζία 

(αξκφδην ππάιιειν). Δλ ζπλερεία ν Γήκνο νθείιεη λα απαληήζεη άκεζα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ή 

κε ηεο ηαηλίαο, ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηελ απνθαηάζηαζε ή κε ηεο βιάβεο ή ηελ νιηθή απνμήισζε ηνπ 

νξγάλνπ. Κεηά ηελ απάληεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, ε βιάβε 

απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν ή ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 



 

 

Ρέινο ν αλάδνρνο νθείιεη εβδνκαδηαία λα ζπληάζζεη ζρεηηθό θύιιν παξαηεξήζεσλ γηα 

θάζε παηδηθή ραξά πνπ επηζθέθηεθε ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

γίλεη, θαζψο θαη εθείλεο πνπ απνκέλνπλ λα γίλνπλ. Ρν αξρείν απηφ ζπλνδεπφκελν κε ηηο αλσηέξσ 

θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ζηελ ππεξεζία. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ππεξεζίαο 

γηα ηελ ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Νη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ππνβάζεσλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηε ζπκπιήξσζε δαπέδνπ 

αζθαιείαο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο απνμήισζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 

εμνπιηζκνχ, ηξηςίκαηα θαη βάςηκν νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο 

πεξηθξάμεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε εξγαζία κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Ζ ηηκή αλαθέξεηαη ζε εξγαηνώξα αλά ηερλίηε γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηώλ θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζε δειηία επίζθεςεο παηδηθήο ραξάο πνπ ζα πξνζθνκίδεη 

ν αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία. 

 

2. ΞΟΝΡΞΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΝΟΓΑΛΥΛΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

Όια ηα είδε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη ζχκθσλα κε 

ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζα είλαη δε γλσζηψλ θαη 

αλαγλσξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, κε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

Όια ηα είδε ζα ζπλνδεχνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα 

απνδεηθλχνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα (Διιεληθά θαη Δπξσπατθά)θαη φηη άιιν 

απνδεηθλχεη ηελ γλεζηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

- ΚΔ ΡΖΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ Ν ΘΑΘΔ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΑΠ ΑΞΝΓΔΣΔΡΑΗ ΡΝΠ 

ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ, ΘΑΗ ΝΡΗ ΔΣΔΗ ΔΞΗ ΡΝΞΝ ΔΜΔΡΑΠΔΗ ΡΗΠ ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

ΡΝ ΓΖΚΝ, ΓΛΥΟΗΕΔΗ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝΠ ΘΑΗ ΔΣΔΗ ΙΑΒΔΗ Ξ’ ΝΤΖ ΝΙΝΠ 

ΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΘΑ ΖΡΑΛ ΓΛΑΡΝΛ ΛΑ ΔΞΖΟΔΑΠΝΛ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΡΝ. 

- Δπηπιένλ ν θάζε ζπκκεηέρνληαο νθείιεη λα θαηαζέζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ αληίγξαθν: 

 Ξηζηνπνηεηηθνύ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001:2008 ηεο εθάζηνηε θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο, γηα ηνλ εμνπιηζκφ παηδηθήο ραξάο, ηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα ειαζηηθά πιαθίδηα 

αζθαιείαο, ή άιινπ ηζνδχλακνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη θαηαζθεπή 

εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο, αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ειαζηηθώλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο. 

 

 Ξηζηνπνηεηηθνύ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ηεο εθάζηνηε 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, γηα ηνλ εμνπιηζκό παηδηθήο ραξάο ή άιινπ ηζνδύλακνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη θαηαζθεπή εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο θαη 

αζηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 Ξηζηνπνηεηηθνύ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001:2008 ή άιινπ ηζνδύλακνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ, ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα , πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ, ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

  



 

 

ΝΚΑΓΑ Β: ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ, ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΜΙΔΗΑΠ, ΘΑΗ ΓΑΞΔΓΑ 

(CPV:37535200-9) 
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1. ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΚΞΑΟΑL=800 ΚΔ ΙΑΞΑΡΠΔΠ ΠΓΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθή ραιπβδνζσιήλα πεξίπνπ Φ27 t=2mm θαη θέξεη κεηαιιηθά 

ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 3mm εθαηέξσζελ. Ρα ραιπβδνειάζκαηα θέξνπλ θαηάιιειεο νπέο γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ηνπο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2. ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ (ΚΔΓΑΙΝ) 

Ρν πιαίζην θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθά ραιπβδνειάζκαηα θαηάιιειεο δηαηνκήο θαζψο θαη 

ζηδεξνζσιήλεο δηαηνκήοπεξίπνπΦ27mmθαηθαηάιιεινπκήθνπο.  

3. ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ (ΚΗΘΟΝ) 

Ρν πιαίζην θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθά ραιπβδνειάζκαηα θαηάιιειεο δηαηνκήο  θαζψο θαη 

ζηδεξνζσιήλεο δηαηνκήοπεξίπνπΦ27mmθαηθαηάιιεινπκήθνπο. 

4. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +950 

Ρα πιατλά θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη μχιηλε ζχλδεζκνη απφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

5. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +1250 

Ρα πιατλά   θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη μχιηλε ζχλδεζκνη απφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

6. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +1550 

Ρα πιατλά   θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη μχιηλε ζχλδεζκν ηαπφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

7. ΞΙΑΦΛΝ ΘΙΗΚΑΘΑΠ +1850 

Ρα πιατλά   θαηαζθεπάδνληαη απφ μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Δπίζεο θέξνπλ νπέο Φ10mm ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη μχιηλνη ζχλδεζκνη απφ μχιν νμηάο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζθαινπαηηψλ. 

8. ΘΑΚΞΙΖΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ + 1250 ( ΚΑΠΗΦ N.T) 

Απνηειείηαη απφ 19 μχια δηαζηάζεσλ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζηεξεψλνληαη ζε δχν κεηαιιηθέο ιάκεο 

θακπχινπ ζρήκαηνο. Δμσηεξηθά ησλ ιάκσλ θέξεη δχν πιεπξηθά ηφμα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30 mm. 

9. ΘΝΞΑΠΡΖΠΘΑΙΑΠ (+950_+1250_ΟΑΚΞΑΠ) 

Νη θνππαζηέο απνηεινχληαη απφ ηξία μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ εθαηέξσζελ. 

10. ΝΟΘΝΠΡΑΡΖΠ ΠΘΑΙΑΠ (+950_+1250_ΟΑΚΞΑΠ) 

Ξξφθεηηαη γηα θάζεηε δνθφ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπγθξαηεί ηηο θνππαζηέο 

11. ΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ (+600) ΘΝΚΞΙΔ 

Απνηειείηαη απφ δχν πιατλά μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ εζσηεξηθά ησλ νπνίσλ ηνπνζεηείηαη πιαθάδ 

ζαιάζζεο. Ρα πιατλά μχια, θαη ζην ζεκείν πνπ ηνπνζεηείηαη ην πιαθάδ ζαιάζζεο θέξνπλ θαηά ην κήθνο 

ηνπο εγθνπή ηθαλνχ θάξδνπο θαη βάζνπο ζηελ νπνία θαη εηζρσξεί ην πιαθάδ. Πην επάλσ κέξνο ηεο ξάκπαο 

ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθέο ρεηξνιαβέο γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ρξήζηε 

 



 

 

12. ΟΑΚΞΑ ΑΛΝΓΝ ΗΠΗΑ+950 (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΘΝΞΑΠΡΔΠ) 

Απνηειείηαη απφ δχν πιατλά μχια πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη πιαθάδ ζαιάζζεο θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ θαη ην νπνίν θέξεη πιαζηηθά εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

πνδηψλ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ ρξήζηε. 

13. ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ Φ16mm 

Ξνιχθισλν ζπξκαηφζρνηλν επελδπκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

14. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΓΝ (ΞΑΘΡΥΠΖ) L=400mm, L=600mm, L=1000mm 

Κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm κε ηέζζεξηο νπέο ζηηο νπνίεο 

ζπγθξαηνχληαη νη «πξνεμέρνπζεο» ληίδεο ηεο θνιψλαο. Ρν ραιπβδνέιαζκα ζπγθνιιείηαη κε ζηδεξνζσιήλα 

θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Πηελ απφιεμε ηνπ ζσιήλα ζπγθνιιείηαη κεηαιιηθφ ηεκάρην γηα ηελ 

απνθπγή ζηξέςεο θαηά ηελ πάθησζε. 

15. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΟΑΚΞΑΠ ΘΑΚΞΙΖΠ (+1250) (ΒΗΓΥΚΑΉ ΞΑΘΡΥΠΖ) 

Γηάηαμε ζε ζρήκα «Ρ» θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα θάξδνπο 30mm θαη πάρνπο 4mm. Πηελ κέζε 

ζπγθνιιάηαηζσιήλαοδηακέηξνπΦ33,7mmν νπνίνο είηε παθηψλεηαη είηε βηδψλεηαη ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο. 

16. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΘΑΙΑΠ (ΒΗΓΥΚΑΉ ΞΑΘΡΥΠΖ) 

Γηάηαμε ζε ζρήκα «Ρ» θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηδεξνγσληά θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο 5mm. Πηελ 

κέζε ζπγθνιιείηαη ζσιήλαο δηακέηξνπ πεξίπνπ Φ33,7mm ν νπνίνο είηε παθηψλεηαη είηε βηδψλεηαη ζηελ 

επηθάλεηα έδξαζεο. 

17. ΒΑΠΖΠΡΙΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ(ΒΗΓΥΚΑΉ ΞΑΘΡΥΠΖ) 

Θαηαζθεπή απφ ζσιήλα Φ42,4 mm θαη πάρνπο 3mm ν νπνίνο εηζέξρεηαη εζσηεξηθά ζηνλ θπξίσο ζηχιν θαη 

αζθαιίδεη κε δχν κπνπιφληα M10. Ζ θαηαζθεπή είηε εθηείλεηαη ζην ζθάκκα πάθησζεο, είηε θέξεη επηπιένλ 

ραιπβδνέιαζκα κε νπέο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ζην κπεηφ. 

18. ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΖΒΑΠΖΞΑΘΡΥΠΖΠ (Ξ.Ρ. )(L=1000mm) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ γαιβαληζκέλν ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 3mm κε επεμεξγαζκέλεο ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

«ζηξάληδα» έηζη ψζηε λα επηθαιχπηεη ηελ θνιψλα. Δπηπιένλ θέξεη νπή θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηελ 

ζηεξέσζε ηνπ ζηελ θνιψλα. 

19. ΘΝΞΑΠΡΔΠ ΘΑΚΞΙΖΠ ΖΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ (HPL) 

Νη πξνζηαηεπηηθέο θνππαζηέο απνηεινχληαη απφ ηηο θαηά κήθνο ηξαβέξζεο θαη ηα θάζεηα ζηνηρεία. Νη 

ηξαβέξζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30mm θαη θέξνπλ νπέο ζην κέζν ηνπο γηα ηελ 

ζηεξέσζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. Ρα θαηαθφξπθα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL ηχπνπ 

(MEG)πάρνπο12mm. 

20. ΘΝΞΑΠΡΔΠ ΘΑΚΞΙΖΠ ΖΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ (PLY) 

Νη πξνζηαηεπηηθέο θνππαζηέο απνηεινχληαη απφ ηηοθαηά κήθνο ηξαβέξζεο θαη ηα θάζεηα ζηνηρεία. Νη 

ηξαβέξζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο30mm θαη θέξνπλ νπέο ζην κέζν ηνπο γηα 

ηελ ζηεξέσζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. Ρα θαηαθφξπθα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ 

πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο15mm. 

21. ΝΟΘΝΠΡΑΡΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΥΛΓΔΦΟΥΛ(HPL) ΘΝΗΛΑ 

Νη νξζνζηάηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL ηχπνπ (MEG)πάρνπο12mm. 

22. ΝΟΘΝΠΡΑΡΔΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΥΛΓΔΦΟΥΛ(PLY) KOINA 

Νη νξζνζηάηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο15mm. 

 



 

 

23. ΞΙΑΗΛΑΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑΓΔΦΟΑΠ (PLY) 

Ρα πιατλά πξνζηαηεπηηθά θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30mm θαη θέξνπλ νπέο ζην 

κέζν ηνπο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ. 

24. ΞΑΡΥΚΑΓΔΦΟΑΠ ΘΑΚΞΙΖΠ (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΠΘΔΙΔΡΝ) 

Ρν πάησκα ηεο γέθπξαο απνηειείηαη απφ δχν θνηινδνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο νη νπνίνη θαη θέξνπλ 

ζπγθνιιεκέλε ιάκα θαηάκήθνοηεοαθκήοηνποδηαηνκήο40x3mm. Πηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ θνηινδνθψλ 

ζπγθνιιείηαη ραιπβδνέιαζκα πάρνπο4mmγηα ηελ ζηεξέσζε ηνπο ζηηο θνιψλεο ησλ πχξγσλ. Νη θαηά κήθνο 

ιάκεο θέξνπλ νπέο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ μχισλ ηνπ παηψκαηνο. Ρν θπξίσο πάησκα απνηειείηαη απφ 

μχιηλνπο δνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θέξνπλ νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο θνηινδνθνχο. 

25. ΞΑΡΥΚΑΘΔΘΙΗΚΔΛΖΠ ΓΔΦΟΑΠ (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΠΘΔΙΔΡΝ) 

Ρν πάησκα ηεο γέθπξαο απνηειείηαη απφ δχν θνηινδνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο νη νπνίνη θαη θέξνπλ 

ζπγθνιιεκέλε ιάκα θαηά κήθνο ηεο αθκήο ηνπο. Πηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ θνηινδνθψλ ζπγθνιιείηαη 

ραιπβδνέιαζκα γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπο ζηηο θνιψλεο ησλ πχξγσλ. Νη θαηά κήθνο ιάκεο θέξνπλ νπέο γηα ηελ 

ζηεξέσζε ησλ μχισλ ηνπ παηψκαηνο. Ρν θπξίσο πάησκα απνηειείηαη απφ μχιηλνπο δνθνχο θαηάιιειεο 

δηαηνκήο θαη θέξνπλ νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο θνηινδνθνχο. 

26. ΔΗΠΝΓΝΠ ΡΝΛΔΙ (HPL) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL πάρνπο12mm. 

27. ΔΗΠΝΓΝΠ ΡΝΛΔΙ (ΞΙΑΘΑΕ) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο15mm. 

28. ΡΝΛΔΙ GFRP (L=1000)  

Ρν ηνχλει απνηειείηαη απφ πνιπεζηεξηθφ ζσιήλα Φ630mm, κήθνπο 1000mm πάρνπο 12mm. 

29. ΘΝΙΥΛΑ95X95 ΔΞΔΜΔΟΓ. 

Ξξνκήζεηα θαηκεηαθνξάππνζηπιψκαηνοδηαηνκήο95x95mm. 

30. ΘΝΙΥΛΑΦ60 / L=2400mm ΔΞΔΜΔΟ. (ΘΝΛΗΑΠ) 

Πηδεξνζσιήλα θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Πην επάλσ κέξνο ηεο θέξεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε 

κεηαιιηθή δηάηαμε γηα ηελ ζχλδεζε ηεο κε ηνλ νξηδφληην θνξέα. 

31. ΚΞΑΙΘΝΛΗ ΞΟΓΝ ΞΑΡΥΚΑ 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά εκηθπθιηθνχ παηαξηνχ θαηάιιειεο αθηίλαο, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ πιαθάδ 

ζαιάζζεο κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη ελδεηθηηθνχ πάρνπο 21mm. 

32. ΚΞΑΙΘΝΛΗ ΞΟΓΝ ΠΘΔΙΔΡΝΠ 

Ρν κεηαιιηθφ θάγθειν θαηάιιεινπ χςνπο πεξηβάιιεη θάζεηα ην δάπεδν θαη θέξεη θνππαζηή ζην άλσ κέξνο 

ηνπ, ελψ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζσιήλα Φ32mm 

33. ΜΙΗΛΝ ΘΑΓΘΔΙΝ ΞΟΓΝ (L=1000) 

Απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα μχια θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θνππαζηή ελψ είλαη θαηάιιεινπ κήθνπο. 

34. ΜΙΗΛΝ ΘΑΓΘΔΙΝ ΦΑΙΡΠΝ ΔΜΑΓΥΛΝ 

Απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθα μχια θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θνππαζηή. 

35. ΞΑΞΑΠ 4/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ 200Σ200 Ζ6/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ 

Γηαθνζκεηηθή μχιηλε θαηαζθεπή απνηεινχκελε απφ θνιψλα95x95mm θαη πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 15mm. 

36. ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΝ ΓΝΘΑΟΗ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ 

Μπινηεκάρην θαηάιιειεο δηαηνκήο. 

37. ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΝ ΓΝΘΑΟΗ ΡΔΡΟΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ (200Σ200) 



 

 

Μπινηεκάρην θαηάιιειεο δηαηνκήο. 

38. ΠΘΔΞΖΡΔΡΟΑΟΗΣΡΖ 1,20+1,20 M  

Ζ ηεηξαγσληθή ζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ηζνζθειή ηξίγσλα ηα νπνία δηαηάζζνληαη γχξσ απφ λνεηφ 

θεληξηθφ άμνλα, ζρεκαηίδνληαο κε ηηο βάζεηο ηνπο ηεηξάγσλν πιεπξάο 2500mm. 

39. ΠΡΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖ(ΗΠΗΝΠ)  

O «ζηχινο ππξνζβέζηε» θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ42,4 mm θαη θαηάιιειν κήθνο, θαη ζσιήλα ίδηαο 

δηαηνκήο κνξθνπνηεκέλν ζε εκηθχθιην πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζχλδεζε ηεο αλαξξίρεζεο κε ηνπο ζηχινπο 

ηνπ πχξγνπ. 

40. ΠΡΙΝΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΚΔ ΞΑΡΖΚΑΡΑ 

O «ζηχινο ππξνζβέζηε» θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ42,4 mm θαη θαηάιιειν κήθνο, έλαλ ζσιήλα ίδηαο 

δηαηνκήο κνξθνπνηεκέλν ζε εκηθχθιην πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζχλδεζε ηεο αλαξξίρεζεο κε ηνπο ζηχινπο 

ηνπ πχξγνπ θαη πέληε ζσιήλεο Φ33.7 mm κνξθνπνηεκέλεο ζε ζρήκα ‘Ξ’ ηνπνζεηεκέλεο νξηδφληηα ζηνλ 

θπξίσο άμνλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηεινχλ ηα ‘παηήκαηα’ ηεο αλαξξίρεζεο 

41. ΡΟΗΓΥΛΝ 4/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ 200Σ200 

Θαηαζθεπή πιεπξάο εμαγσληθήο ζθεπήο πνπ πεξηιακβάλεη μχιηλεο ηάβιεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 

ππνζηεξηθηηθά μπινηεκάρηα. 

42. ΡΟΗΓΥΛΝ 6/ΟΗΣΡΖΠ ΠΘΔΞΖΠ ΔΜΑΓΥΛΗΘΖΠ ΔΜΔΓΟΑΠ 

Θαηαζθεπή πιεπξάο εμαγσληθήο ζθεπήο πνπ πεξηιακβάλεη μχιηλεο ηάβιεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 

ππνζηεξηθηηθά μπινηεκάρηα. 

43. ΡΟΗΓΥΛΝ ΠΘΔΞΖΠ HPL 

Ρξίγσλν – κεηψπε θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mm. 

44. ΡΟΗΓΥΛΝ ΠΘΔΞΖΠ PLY 

Ρξίγσλν – κεηψπε θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο12mm 

45. ΦΙΙΝ ΠΘΔΞΖΠ HPL 

Ζ ζθεπή θαηαζθεπάδεηαηαπφ θχιιαHPL ηχπνπ MEG πάρνπο 12mm 

46. ΦΙΙΝ ΠΘΔΞΖΠ PLY 

Ζ ζθεπή θαηαζθεπάδεηαη απφ θχιια πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 15mm 

47. ΠΘΔΞΖΞΟΓΝ100Σ100 ΞΑΛΔΙ 2/ΟΗΣΡΖHPL (ΘΝΚΞΙΔ) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά δίξξηρηεο ζθεπήο, πνπ απνηειείηαη απφ δχν θχιια απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 

15mm θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία. Πην θάησ κέξνο ησλ θχισλ 

βξίζθνληαη ηέζζεξα μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα θχιια θαη ζηεξίδνληαη ζην επάλσ 

κέξνο ησλ ππνζηπισκάησλ. Πην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο ζθεπήο ηνπνζεηνχληαη δχν ηξίγσλα – κεηψπεο 

απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 12mmπνπζπλδένληαηκε ηα μχια θαη ηα ππνζηπιψκαηα. 

48. ΠΘΔΞΖΞΟΓΝ100Σ100 ΞΑΛΔΙ 2/ΟΗΣΡΖPLY ΘΝΚΞΙΔ 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά δίξξηρηεο ζθεπήο, πνπ απνηειείηαη απφ δχν θχιια HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 

12mm θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία. Πην θάησ κέξνο ησλ θχιισλ 

βξίζθνληαη ηέζζεξα μχια θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα θχιια θαη ζηεξίδνληαη ζην επάλσ 

κέξνο ησλ ππνζηπισκάησλ. Πην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο ζθεπήο ηνπνζεηνχληαη δχν ηξίγσλα – κεηψπεο 

απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mmπνπζα ζπλδένληαη κε ηα μχια θαη ηα ππνζηπιψκαηα. 

49. ΦΟΑΓΚΑΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ HPL 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πξνζηαηεπηηθνχ παλέινπ ζε ζχλζεηα φξγαλα θαηαζθεπαζκέλνπ απφ HPL 

εμσηεξηθήο ρξήζεο (ηχπνπ MEG), θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο 12mm. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά ζηήξημεο. 



 

 

50. ΦΟΑΓΚΑΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛPLY (ΚΔ ΘΝΞΑΠΡΖ) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πξνζηαηεπηηθνχ παλέινπ ζε ζχλζεηα φξγαλα θαηαζθεπαζκέλνπ απφ πιαθάδ 

ζαιάζζεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαηπάρνπο20mm. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά ζηήξημεο. 

51. ΘΝΞΑΠΡΖΦΟΑΓΚΑΡΝΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ(PLY)  

Θαηαζθεπάδεηαη απφ μπινηεκάρην θαηάιιειεο δηαηνκήο. Ζ επάλσ ηνπ πιεπξά θέξεη δηακφξθσζε κε ξάδην 

φζν θαη ην πάρνο ηνπ ελψ ζηελ αληηδηακεηξηθή ηνπ πιεπξά δεκηνπξγείηαη εζνρή θαηάιιεινπ θάξδνπο θαη 

βάζνπο. 

52. ΞΑΛΔΙ ΦΟΑΓΚΑΡΝΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΡΥΠΔΥΛ(PLY) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδπάρνπο20 mmθαηέρεηελδεηθηηθέοδηαζηάζεηο800x640mm 

53. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΓΝ (ΒΗΓΥΚΑ) L=80mm 

Κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4mm κε ηέζζεξηο νπέο ζηηο νπνίεο 

ζπγθξαηνχληαη νη «πξνεμέρνπζεο» ληίδεο ηεο θνιψλαο. Ρν ραιπβδνέιαζκα ζπγθνιιείηαη κε ζηδεξνζσιήλα 

θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Γηα ηελ ζηήξημε ηεο βάζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζπγθνιιείηαη 

επηπιένλ έιαζκα κε νπέο. 

54. ΞΗΑΡΝ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (D=200mm) 

Δηδηθά δηακνξθσκέλν ηεκάρην πνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο απνιήμεηο ηεο ζπείξαο ηνπ ειαηεξίνπ. Γεκηνπξγεί 

επίπεδε επηθάλεηα έδξαζεο θαη θέξεη νπέο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ θνξέα θαη ηελ βάζε. Θαηαζθεπάδεηαη 

απφ εληζρπκέλν ραιπβδνέιαζκα θαηάιιεινπ πάρνπο. 

55. ΔΙΑΡΖΟΗΝ (D=200mm / H=400mm)  

Διαηήξην θαηεγνξίαο ειαηεξίσλ πηέζεσο κε ζπείξεο. Έρεη δηαηνκή Φ20 mm χςνο400mmθαηδηάκεηξν 

200mmθαη απνηειείηαη επηπιένλ απφ δχν κεηαιιηθά θαπάθηα ζχζθημεο (άλσ θαη θάησ θαπάθη) θαη πιάθα 

αγθχξσζεο. Ζ πιάθα αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, κέζα ζε ζθπξφδεκα ηθαλνχ βάζνπο, ην νπνίν 

αθήλεηαη λα ζηεξενπνηεζεί πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε. 

56. ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΝΡΔΚΑΣΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΚΝΛΥΛΔΙΑΡΖΟΗΥΛ 

Κεηαιιηθφ έιαζκα (ζηξαληδαξηζηφ) θαηάιιεινπ πάρνπο. Ρν έιαζκα έρεη δηπιή δηακφξθσζε ζρήκαηνο ‘Ξ’ 

κε εμσηεξηθέο πξνεμνρέο. 

57. ΠΡΟΑΛΡΕΑΟΗΠΡΝΡΔΚΑΣΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΓΗΞΙΥΛΔΙΑΡΖΟΗΥΛ 

Ιάκα θαηάιιεινπ πάρνπο θαη δηαηνκήο.  

58. ΞΙΑΘΑΡΟΑΚΞΑΙΑΠ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 30mm. Πηελ επηθάλεηα ηνπ θέξεη νπέο ηφζν γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ ειαηεξίσλ φζν θαη ηνπ άμνλα ηεο ηξακπάιαο. 

59. ΞΙΑΘΑΡΟΑΚΞΑΙΑΠ ΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL)  

Θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18mm. Πηελ επηθάλεηα ηνπ θέξεη νπέο ηφζν γηα ηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ ειαηεξίσλ φζν θαη ηνπάμνλα ηεο ηξακπάιαο. 

60. ΘΑΘΗΠΚΑΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο γηα ειαηήξην δσάθη πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. 

61. ΘΑΘΗΠΚΑΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο γηα ειαηήξην πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ. 

62. ΚΝΟΦΖΔΙΑΡΖΟΗΝ (HPL) 

Ζ κνξθή θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο18 mm 



 

 

63. ΚΝΟΦΖΔΙΑΡΖΟΗΝ (PLY) 

Ζ κνξθή θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαθάδζαιάζζεοπάρνπο20mm 

64. ΑΙΠΗΓΔΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΝΠ ΛΖΞΗΥΛ/ΞΑΗΓΥΛ(ΔΙΝΡ) (ΘΝΚΞΙΔ) (ΡΚΣ-

2ΡΚΣ/ΘΑΘΗΠΚΑ) 

Αληηθαηάζηαζε αιπζίδαο(DIN 766) γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ κε πάρνοθξίθνπ6mm ζε θνχληα παίδσλ θαη 

λεπίσλ, ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί αθαηάιιειε αιπζίδα ή έρεη ππνζηεί βιάβε.  Ξεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο απνμήισζεο ηεο παιαηάο αιπζίδαο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηεο λέαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζηήξημεο. 

 

65. ΡΑΣΘΟΗΘΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΛΑΡΗΘΝΡΞΝ ΞΑΜΗΚΑΓΗ (Κ6) 

Ραρπθξίθνο αζθαιείαο λαπηηθνχ ηχπνππαμηκάδηΚ6 

66. ΟΝΙΔΚΑΛΘΝΛΗΑΠ (17/40_12mm) 

Έλζθαηξνο ηξηβέαο θνχληαο δηαζηάζεσλ (17/40_12mm) 

67. ΘΝΞΗΙΗΑΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Θνπίιηα αζθαιείαο πξνδηαγξαθψλ θαηά DIN94 

68. ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΘΝΛΗΑΠ (ΚΔ ΟΝΙΔΚΑΛ-ΞΟΝΠ-ΘΝΞΗΙΗΑ) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θνπδηλέηνπ γηα ηελ αλάξηεζε θνχληαο. Γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θαζίζκαηνο ηεο 

θνχληαο ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή δηάηαμε πνπ απνηειείηαη απφ δηάηξεην ηεκάρην γαιβαληζκέλν κέζα ζην 

νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ξνπιεκάλ. Ζ δηάηαμε ζπκπιεξψλεηαη κε πείξν Φ17mm. 

69. ΞΟΝΠ "ΘΑΙΗΚΞΟΔ" Φ17  

Ξχξνο πεξηζηξνθήο δηαηνκήο Φ17mm γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζην αλάινγν ξνπιεκάλ. Ν πχξνο θέξεη ζην 

άθξν ηνπ νπή γηα ηελ είζνδν ηεο αζθάιεηαο. 

70. ΠΡΔΦΑΛΗ ΦΥΙΗΑΠ Φ100 (ΘΝΚΞΙΔ ΚΔ ΑΙΠΗΓΔΠ)(ΣΥΟΗΠ ΘΝΕΗΛΔΡΑ) 

Ν ζθειεηφο ηνπ θαζίζκαηνο θαηαζθεπάδεηαη απφ θπθιηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ 1000mm, θαη θαιχπηεηαη 

πεξηκεηξηθά κε ζθνηλί απφ πνιπαηζπιέλην. Πην εζσηεξηθφ ηνπ θπθιηθνχ ζρήκαηνο, ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε-

δίρηπ απφ πνιπαηζπιέλην κε θαηάιιεια αλνίγκαηα. Αιπζίδεο(DIN 766) γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ πνπ 

απνιήγνπλ ζην θάζηζκα-θσιηά 

71. ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΠΡΔΦΑΛΗ ΦΥΙΗΑΠ (360ν) ΗΛΝΣ 

Δηδηθή δηάηαμε θνπδηλέηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο 304L βαξέσο ηχπνπ. Ρν 

θνπδηλέην πέξαλ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά 360ν γηα ηελ απνθπγή 

θαηαπφλεζεο ηεο αιπζίδαο θαηά ηελ πεξηζηξνθή. 

72. ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΝΙΥΛΑΠ ΘΝΛΗΑΠ (ΒΗΓΥΚΑ) 

Κεηαιιηθή βάζε απνηεινχκελε απφ ραιπβδνέιαζκα θαηάιιεινπ πάρνπο κε  ηέζζεξηο νπέο ζηηο νπνίεο 

ζπγθξαηνχληαη νη «πξνεμέρνπζεο» ληίδεο ηεο θνιψλαο. Ρν ραιπβδνέιαζκα ζπγθνιιείηαη κε ζηδεξνζσιήλα 

θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη πάρνπο. Γηα ηελ ζηήξημε ηεο βάζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζπγθνιιείηαη 

επηπιένλ έιαζκα κε νπέο. 

73. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 1/Θ (Φ76) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 

74. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 2/Θ (Φ76) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 



 

 

75. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 3/Θ (Φ76) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 

76. ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΛΗΑΠ 4/Θ (Φ76) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξηδφληηνπ άμνλα γηα θνχληα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλα Φ76mm, πάρνπο 

3mm θαη είλαη αλάινγνπ κήθνπο. Πηα άθξα θέξεη κεηαιιηθφ ηεκάρην κέζσ ηνπ νπνίνπ δέλεη ζηα 

ππνζηπιψκαηα ηεο θνχληαο δηακέζσ ηεζζάξσλ κεηαιιηθψλ κπνπινληψλ. 

77. ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΘΝΛΗΑΠ (ΑΡΑΘΗΑ-ΟΝΙΔΚΑΛ-ΞΟΝΠ-ΘΝΞΗΙΗΑ) ΚΔ ληίδα 

Αληηθαηάζηαζε θνπδηλέηνπ ζε ζθειεηφ θνχληαο, ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί αθαηάιιειν θνπδηλέην ή έρεη 

ππνζηεί θζνξέο. Ξεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ηεο παιαηνχ θνπδηλέηνπ θαη ηηο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζηήξημεο 

78. ΘΑΘΗΠΚΑ KΝΛΗΑΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΠΘΔΡΝ 

Ρν θάζηζκα έρεη αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη είλαη αλζεθηηθφ ζε θζνξά απφ ρεκηθέο νπζίεο, πεξηέρεη 

ζηαζεξνπνηεηέο, ψζηε λα ππάξρεη αληίζηαζε ζε ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο θαη παξέρεη αληηζηαηηθή 

πξνζηαζία. Ρν θάζηζκα θέξεη εζσηεξηθά κεηαιιηθή ιάκα αινπκηλίνπ θαη πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ 

θανπηζνχθ, ψζηε ην θάζηζκα λα είλαη αλαπαπηηθφ θαη άλεην ζηε ρξήζε. Ρν θάζηζκα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

θαηά ΔΛ1176:2008. 

79. ΘΑΘΗΠΚΑ KΝΛΗΑΠ ΛΖΞΗΥΛ ΠΘΔΡΝ 

Ρν θάζηζκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιάκα αινπκηλίνπ πνπ πεξηβάιιεηαη πιήξσο απφ θανπηζνχθ θαη 

θέξεη πιαζηηθφ θισβφ πεξηκεηξηθά γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ. Ρν θάζηζκα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαηά ΔΛ 1176:2008. 

80. ΟΝΙΔΚΑΛ ΚΙΥΛ 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θσληθνχ ηξηβέα θίλεζεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ή ίζηαο κνξθήο θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ. 

81. ΞΑΡΥΚΑ ΚΙΝ Φ160 (PLY)  

Αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ κχινπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη 

πάρνπο 0,02m. Ξεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά ζηήξημεο. 

82. ΞΑΡΥΚΑ ΚΙΝ Φ160 (ΑΙΑΘΥΡΖΙΑΚΑΟΗΛΑ) 

Ξάησκα κχινπ θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα γαιβαληδέ πάρνπο2mmκε απιαθσηή – αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα. 

83. ΑΜΝΛΑΠ ΚΙΝ 

Γηάηαμε βάζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ καζίθ άμνλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Πηα αλάινγα ζεκεία θέξεη 

δηακνξθσκέλεο επηθάλεηεο έδξαζεο ησλ ξνπιεκάλ θίλεζεο ηνπ κχινπ. 

84. ΒΑΠΖ ΚΙΝ (ΞΑΘΡΥΠΖΖΒΗΓΥΚΑ)  

Γηάηαμε βάζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ καζίθ άμνλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Πηα αλάινγα ζεκεία θέξεη 

δηακνξθσκέλεο επηθάλεηεο έδξαζεο ησλ ξνπιεκάλ θίλεζεο ηνπ κχινπ. Πην θάησ κέξνο θέξεη δηάηαμε κε 

κεηαιιηθά επηπιένλ ραιπβδνειάζκαηα γηα ηε αληηζηήξημε ηεο βάζεο θαη ηελ πάθησζε ηεο ζην ζθπξφδεκα. 

85. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ HPL (ΚΔΓΑΙΝ) 

Αθξαίν ηεκάρην θαζίζκαηνο κχινπ θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mm 

86. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ HPL (ΚΗΘΟΝ) 

Δλδηάκεζν ηεκάρην θαζίζκαηνο κχινπ θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mm 

87. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ PLY (ΚΔΓΑΙΝ) 



 

 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο κχινπ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm θαη κε αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα ζε δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

πιηθά ζηήξημεο. 

88. ΘΑΘΗΠΚΑ ΚΙΝ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ PLY (ΚΗΘΟΝ) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζίζκαηνο κχινπ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm θαη κε αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα ζε δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. Ξεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

πιηθά ζηήξημεο. 

89. ΡΗΚΝΛΗ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ ΚΙΝ (PLY)  

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηηκνληνχ κχινπ απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm, κε ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη 

ρεηξνθίλεηα ε φιε θαηαζθεπή. 

 

90. ΡΗΚΝΛΗ ΑΡΝΘΗΛΝΚΔΛΝ ΚΙΝ (HPL)  

Δηδηθά δηακνξθσκέλν ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο12mmκε ηηο θαηάιιειεο νπέο 

γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηελ ξνδέηα βάζεο ηνπ άμνλα. 

 

91. ΟΝΕΔΡΑ ΒΑΠΖΠ ΡΗΚΝΛΗΝ 

Δληζρπκέλν ελδηάκεζν κεηαιιηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ ζσιήλα θαηάιιειεο δηαηνκήο πάρνπο γηα 

ηε ζχλδεζε ηνπ άμνλα ηνπ κχινπ κε ην ηηκφλη ρξήζεο. 

92. ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΗΣΡ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πιαζηηθψλ ζπλδέζκσλ γηα ζρνηλί αλαξξίρεζεο κε κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απφ πνιπακίδην (PA) ην νπνίν θέξεη ζηαζεξνπνηεηέο γηα 

ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

93. ΓΥΛΗΑΠΛΓΔΠΖΠ (Glass Fibre)  

Δηδηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην εληζρπκέλν κε παινλήκαηα γηα ηελ 

ζχλδεζε ηεκαρίσλ θαηά 90ν. Φέξεη ζηηο δχν ηνπ πιεπξέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο νπέο ψζηε λα ρσλεχεη 

ην πξνεμέρσλ κέξνο ηεο βίδαο. 

94. ΞΙΑΠΡΗΘΝ "STOP" ΔΙΑΡΖΟΗΝ 

Δηδηθά δηακνξθσκέλν πιαζηηθφ ηεκάρην κε δηακνξθσκέλεο «απιαθψζεηο» ψζηε λα εηζέξρνληαη νη ζπείξεο 

ηνπ ειαηεξίνπ. Γηακνξθσκέλεο δηαζηάζεηο ψζηε ζηελ κέγηζηε ζπκπίεζε ησλ ζπεηξψλ λα ηεξείηε ε 

απφζηαζε θαηά ΔΛ 1176 γηα ηελ απνθπγή ζχλζιηςεο δαθηχινπ. 

95. ΘΑΞΑΘΗ ΘΝΙΥΛΑΠ 95Σ95  

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πιαζηηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ (θαπάθη) ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 10Σ10cm ην νπνίν 

εθαξκφδεη ζην ηειείσκα ηεο θνιψλαο ηνπ παηρληδηνχ πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. 

96. ΘΑΞΑΘΗ ΡΑΞΑΠ Φ8-12 

Θαπάθη ηάπαο γηα ηελ αλάινγε βίδα ζε αληίζηνηρε δηαηνκή. Θαηαζθεπάδεηαη απφ πνιπαηζπιέλην. 

97. ΡΑΞΑ Φ8,Φ10-12 

Ξξνζηαηεπηηθή ηάπα κε νπή γηα ηελ αλάινγε βίδα ζε αληίζηνηρε δηαηνκή. Θαηαζθεπάδεηαη απφ 

πνιπαηζπιέλην. 

98. ΟΝΓΔΙΑΦΟΔΕΑΠ Φ7 

Δηδηθφ ηεκάρην κε θαηάιιειε νπή θαη δηακνξθσκέλε θεθαιή (Φξέδα)γηα ηε ηνπνζέηεζε αληίζηνηρσλ βηδψλ. 

99. ΣΝΦΡΑ ΑΛΑΟΟΗΣΖΠΖΠ (Polyethyle) 

Δξγνλνκηθή ρεηξνιαβή-αλαβνιέαο αλαξξίρεζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην εληζρπκέλν κε 

παινλήκαηα. 



 

 

100.ΣΔΟΝΙΗ / ΑΛΑΒΝΙΔΑΠ (HDPE) (ΚΔ ΘΑΞΑΘΗ) 

Ρνπνζέηεζε ρεηξνιαβήο ειαηεξίνπ ζε παηρλίδη ειαηεξίνπ, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Απνηειείηαη απφ δχν ηεκάρηα (ζεη)ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθή βίδα. 

101.ΒΑΠΖ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖΠ (2/ΘΔΠΔΥΛ) 

Ζ βάζε θαηαζθεπάδεηαη απφ θακππισηφ (ηνμνηφ) ζσιήλα 2΄ θαηάιιεινπ πάρνπο θαη χςνπο. Πηελ θνξπθή 

ηνπ ηφμνπ ηνπνζεηνχληαη ειάζκαηα κε νπέο ψζηε λα ζπγθξαηείηαη ν άμνλαο θίλεζεο ηνπ ξνπιεκάλ. 

102.ΘΑΘΗΠΚΑΡΟΑΚΞΑΙΑΠ 

Αληηθαηάζηαζε θαζηζκάησλ ηξακπάιαο κε μχιηλν θάζηζκα απφ πιαθάδ ζαιάζζεο ελδεηθηηθνχ πάρνπο 

20mm. Ξεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ηνπ παιαηνχ θαζίζκαηνο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

λένπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζηήξημεο. 

103.ΙΑΠΡΗΣΝ ΓΗΑΡΟΑΚΞΑΙΑΡ013 

Ρνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ ειαζηηθψλ ζηε βάζε θαζηζκάησλ ηξακπάιαο θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαηά ηελ επαθή κε ην έδαθνο. Ξεξηιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά ζηήξημεο. 

104.ΡΗΚΝΛΗ ΜΙΗΛΖΠ ΡΟΑΚΞΑΙΑΠ 

Θαηαζθεπάδεηαη απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 18mm. Πην άλσ κέξνο ηνπ θέξεη νπέο ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη ηα ρεξνχιηα. 

105.ΚΑΞΑ Κ8, Κ10, Κ012 ΑΟΠΔΛΗΘΖ Ή ΘΖΙΘΖ 

Γηάηαμε δαρηπιηδηνχ κε εληαίν ζπείξσκα (ζειπθφ ή αξζεληθφ) θαηάιιειεο δηαηνκήο (πρ. Κ8,Κ10,Κ12). 

Ξξνδηαγξαθέο ηεκαρίσλ θαηά DIN580 θαη DIN582. 

106.ΒΑΠΖΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (ΒΗΓΥΚΑ Ή ΞΑΘΡΥΠΖ) 

Γηάηαμε ζε ζρήκα «Ρ» θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα θαηάιιεινπ θάξδνπο θαη πάρνπο. Πηελ κέζε 

ζπγθνιιείηαη ζσιήλαο ν νπνίνο είηε παθηψλεηαη είηε βηδψλεηαη ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο. 

107.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη είηε κήθνο 2500mm θαη πιάηνο 450mm είηε κήθνο 2000mm θαη πιάηνο 570mm θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη 

θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

108.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη είηε κήθνο 2500mm θαη πιάηνο 570mm είηε κήθνο 3000mm θαη πιάηνο 450mm θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη 

θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

109.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1550/570mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 3000mm, πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη 

δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο 

θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

110.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1850/570mm) INOX 304 

Ζ ζθάθε έρεη κήθνο 4000mm θαη πιάηνο 570mm θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο 

304 L. Ρν πάρνο ηνπ αχιαθα είλαη 2mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο ελψ 

θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

111.ΑΙΑΘΑΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+600/570mm) ή (+950/450mm) GFRP 

Ζ ζθάθε έρεη είηε κήθνο 1500mm θαη πιάηνο 570mm είηε κήθνο 2000mm θαη πιάηνο 450mm θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ GFRP πάρνπο 4,5mm. Δίλαη δηακήθνπο ζηξαληδαξηζκέλε ζηηο δχν κεγάιεο πιεπξέο θαη 

θέξεη νπέο κέζσ ησλ νπνίσλ βηδψλεηαη ζηηο θνππαζηέο κε θαηάιιειεο βίδεο. 

112.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+600) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

113.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+600)PLY 



 

 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεοπάρνπο24mm. 

114.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+950) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

115.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+950)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 24mm. 

116.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

117.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1250)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο24mm. 

118.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1550) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο18mm. 

119.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1550)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 24mm. 

120.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1850) HPL 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL πάρνπο 18mm. 

121.ΘΝΞΑΠΡΖΡΠΝΙΖΘΟΑΠ (+1850)PLY 

Νη θνππαζηέο ηεο ηζνπιήζξαο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 24mm. 

 

122.ΑΞΝΠΡΑΡΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ PLY (570mm) L=65mm (ΗΛΝΣ) 

Αλνμείδσηνο απνζηάηεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα INOX πνηφηεηαο 304L ζαηηλαξηζκέλνο πάρνπο 

2mm. 

123.ΑΞΝΠΡΑΡΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ HPL (570mm) L=85mm (ΗΛΝΣ) 

Αλνμείδσηνο απνζηάηεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα INOX πνηφηεηαο304L ζαηηλαξηζκέλνο πάρνπο 

2mm. 

124.ΚΞΑΟΑΘΟΑΡΖΚΑΡΝΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ 

Κεηαιιηθή κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπΦ27mm. 

125.ΓΝΘΑΟΗ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΠΝΙΖΘΟΑΠ 

Μπινηεκάρην απφ μπιεία πεχθεο θαηάιιειεο δηαηνκήο, ηθαλφ λα δερηεί ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηζνπιήζξαο. 

126.ΔΜΝΓΝΠΡΠΝΙΖΘΟΑΠ HPL 

Αληηθαηάζηαζε πιατλψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαπέησλ ζε έμνδν ηζνπιήζξαο θαηαζθεπαζκέλσλ απφ HPL 

πάρνπο 12mm, ζε ζρήκα ‘Γ’. 

127.ΔΜΝΓΝΠΡΠΝΙΖΘΟΑΠ PLY 

Αληηθαηάζηαζε πιατλψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαπέησλ ζε έμνδν ηζνπιήζξαο θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πιαθάδ 

ζαιάζζεοπάρνπο24mm, ζε ζρήκα ‘Γ’. 

128.ΠΠΡΖΚΑΔΜΝΓΝΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΚΔ HPL (ΠΔΡ) 

Ρα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ, θαηαζθεπάδνληαη απφ HPL (ηχπνπ MEG) πάρνπο 12mm. Πην θελφ κεηαμχ 

ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε 

θάζε πιεπξά. Πην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ 

κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπΦ27mm. 

129.ΠΠΡΖΚΑΔΜΝΓΝΡΠΝΙΖΘΟΑΠ ΚΔ ΞΙΑΘΑΕ (ΠΔΡ) 

Ρα πιατλά αζθαιείαο ζρήκαηνο Γ, θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθάδ ζαιάζζεο πάρνπο 20mm. Πην θελφ κεηαμχ 

ησλ πιατλψλ αζθαιείαο θαη ησλ ππνζηπισκάησλ πξνζαξκφδνληαη δχν αλνμείδσηεο ζσιήλεο Φ27mm ζε 

θάζε πιεπξά. Πην άλσ κέξνο, ζε χςνο 750 mm απφ ηε ζθάθε, ηα πιατλά αζθαιείαο ελψλνληαη κε ηελ 

κπάξα θξαηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπΦ27mm. 



 

 

130. ΜΙΔΗΑ ΡΞΝ ΘΝΛΡΟΑ ΞΙΑΘΑΕ ΘΑΙΑΠΠΖΠ (ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΞΑΣΝΠ) 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΖ 

Αληεπηθνιιεηή μπιεία αιιεπάιιεισλ ζηξψζεσλ πεχθνπ θαη ζεκχδαο. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ ζηξψζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιιεο ζαιάζζεο. Ζ επεμεξγαζία αθνξά ην θφςηκν ησλ ηεκαρίσλ ζε επηζπκεηέο 

δηαζηάζεηο, δηακφξθσζε ησλ αθκψλ κε ηα θαηάιιεια ξάδηα φπνπ ρξεηάδεηαη θαζψο θαη ην βάςηκν ησλ 

επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα λεξνχ. (m3) 

 

131. ΜΙΔΗΑ ΡΞΝ ΑΛΡΗΝΙΝΠΘΖΡΗΘΝ ΘΝΛΡΟΑ ΞΙΑΘΑΕ ΘΑΙΑΠΠΖΠ (ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ) 

Αληεπηθνιιεηή μπιεία αιιεπάιιεισλ ζηξψζεσλ πεχθνπ θαη ζεκχδαο. Πηηο ηειηθέο επηθάλεηεο πξεζάξεηαη 

βηνκεραληθά επίζηξσζε θαηλνιηθνχ πιηθνχ (αληηνιηζζεηηθνχ)πνπ δελ επηδέρεηαη βαθή. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ 

ζηξψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιιεο ζαιάζζεο. Ζ επεμεξγαζία αθνξά ην θφςηκν ησλ ηεκαρίσλ ζε 

επηζπκεηέο δηαζηάζεηο, δηακφξθσζε ησλ αθκψλ κε ηα θαηάιιεια ξάδηα φπνπ ρξεηάδεηαη θαζψο θαη ην 

βάςηκν ησλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα λεξνχ. (m3) 

 

132. ΜΙΔΗΑ ΞΔΘΖΠ ΠΝΖΓΗΑΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΚΔΛΖ ΘΑΗ ΒΑΚΚΔΛΖ/ m3 

Ρα θέξνληα μχιηλα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ πεχθα αξθηηθνχ θχθινπ, πγξαζίαο16-18%. 

Μπιεία Ξεχθεο (πξνέιεπζεο Πνπεδίαο) πνζνζηνχ πγξαζίαο ~15%. Ζ επηθάλεηα ηεο μπιείαο πξέπεη λα είλαη 

επεμεξγαζκέλε θαη κε νκαιέο επηθάλεηεο. Όιεο νη αθκέο λα θέξνπλ ξάδηα θαηάιιεια. Ζ ηειηθή 

επεμεξγαζία αθνξά βαθή κε ρξψκαηα λεξνχ θαηφπηλ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ μπιεία είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 1052 (Κέξνο 1) θιάζε Α1 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN 4074 ( Κέξνο1 & 2– Ξξεζαξηζηή μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο). 

ΦΠΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 Δηδηθφ Βάξνο: 500kg/m3Ππληειεζηήο ζπξξίθλσζεο/ δηφγθσζεο αλά 1% κεηαβ. πγξαζίαο (κεηαμχ (0-

30%)Αθηηληθά 0,0015Δθαπηνκεληθά 0,003Θαηά κήθνο 0,00007 

 Ζ ζεξκηθή δηαζηνιή γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ζθνπνχο είλαη αζήκαληε. 

133. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 40ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x40mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 30mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1300mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001 

θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

134. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 45ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ  500x500x45mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 35mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1400mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001 

θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

 



 

 

135. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 50ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x50mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 40mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1600mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο  

θαηά ISO 9001 θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

136. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 60ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x60mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 50mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

1900mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001 

θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

137. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 70ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x70mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 60mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

2000mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001 

θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

138. ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 100ΚΚ 

Ππκπιήξσζε δαπέδνπ αζθάιεηαο κε πιαθίδηα αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500x100mm ζε ρξψκα θεξακηδί 

ή άιιν επηινγήο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ζηξψζεηο πιηθνχ. Ζ θάησ 

ζηξψζε, πάρνπο 900mm, απνηειείηαη απφ κίγκα αλαθπθισκέλσλ θφθθσλ ειαζηηθνχ θαη έγρξσκεο 

πνιπνπξεζάλεο. Ζ επάλσ ζηξψζε, πάρνπο 10mm, απνηειείηαη απφ βακκέλνπο θφθθνπο θπζηθνχ ειαζηηθνχ 

(EPDM). Ζ κεηαμχ ηνπο ζπγθφιιεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο. 

To πξντφλ δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη χςνο πηψζεο θαηά EN1176-1:2017 θαη EN1177:2018 ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

2600mm. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δαπέδσλ ζα γίλεηαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθψλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ISO 9001 

θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαηά EN1176-1:2017, EN1177:2018 θαη ΔΛ71-3. 

Όια ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά ISO, βεβαηώζεηο ειέγρνπ, πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο, 

πξόηππα αζθαιείαο, ινηπά πξόηππα θαη νπνηαδήπνηε ινηπά ζηνηρεία απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνύζαο κειέηεο πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ππνθάθειν 



 

 

Γηθαηνινγεηηθά/ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηελ εκέξα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

Άγηα Ξαξαζθεπή, 8/10 /2018 

 

 

                                                                                                            ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ              

 

                                                                                                                    Σαξάιακπνο Φξνχληδνο 

Αξρηηέθησλ κεραληθφο ΞΔ 

                                                                                                                           ΚΔ ΒΑΘΚΝ A’ 

 

 

 

  



 

 

 

 

3. ΓΔΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

ΑΟΘΟΝ 1o 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 13 παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ζηελ παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ππνπεξίπησζεο β’ ηεο πεξίπησζεο 9’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.4412/2016 γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νξγάλσλ 

δεθαηξηψλ(13) παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Άγηαο Ξαξαζθεπήο, κεηά ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, γηα 

ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ησλ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο ΔΛ1176 θαη ΔΛ1177 θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ ππ’ αξίζκ. 28492/11-05-2009 

πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘΒ931/18-05-2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 

ππ'αξίζκ.27934/2014 πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ2029/25-7-2014). 

Ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 124.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24% 

Ζ πίζησζε ζα βαξχλεη ηελ ππφ ΘΑ30.6262.31 πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2018 θαη 2019 γηα 

«Ππληήξεζε νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ (κεηά ησλ ιηθψλ)». 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν  

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ: 

  

 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ  

&ΞΑΗΘΟΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 2018-2019 

 

 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΡΚΖΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

 

Αξ/Κειέηεο: 

  

48 /2018 

Ξξνυπ.:  124.000,00 € (κε  Φ.Ξ.Α. 24%) 

 

Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 415-417 

ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

ΡΖΙ:  2132004520            ΦΑΜ: 

2132004513 

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

 

Xξήζε:   2018-2019  

Ξεγή:  ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  

CPV:  50870000-4  

37535200-9 

Θ.Α.:  30.626231 

mailto:h.frountzos@agiaparaskevi.gr


 

 

2. Ζ πξνθήξπμε ηεο  Πχκβαζεο φπσο  απηή δεκνζηεπηεί ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

3. Ρν ΡΔΓ (σο παξάξηεκα ηεο δηαθήξπμεο). 

4. Ζ παξνχζα 48/2018κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (γεληθή 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο). 

5. Ξξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

6. Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

7. Ρν ζπλεκκέλν ζηελ δηαθήξπμε ζρέδην Πχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν  : Δγγύεζε ζπκκεηνρήο-θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα 

θαιχπηεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ (δειαδή πνζνχ χςνπο 2.000€). 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. α),παξάγξαθν 1,ηνπ άξζξνπ 72 ηνπΛ.4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο 

ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5ν: Πύκβαζε 

Ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, θαη κεηά ηελ 

επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο (εληφο είθνζη 

εκεξψλ) λα πξνζέιζεη ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφζθιεζε πνπ ζα ηνπ θνηλνπνηεζεί, πξνο ππνγξαθή ηεο 

αληίζηνηρεο ζχκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην 4ν άξζξν ηεο παξνχζαο πξνβιεπφκελε εγγχεζε γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ηελ θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Ναλάδνρνοηεξείηηοππνρξεψζεηοζηνποηνκείοηνππεξηβαιινληηθνχ,θνηλσληθναζθαιηζηηθνχθαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ 

αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο θαη αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

ΑΟΘΝ 6ν : Ινηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη 

γξαπηψο ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηνπ Γήκνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ, θαζψο θαη λα 

νξίζεη ηνλ Ρερληθφ πεχζπλν ηεο εηαηξείαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ (email, fax, ηειέθσλν)κε ηνλ 

νπνίν ζα επηθνηλσλεί ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 



 

 

Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη νθείιεη λα επηζεσξεί ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζηαζεξφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, λα εληνπίδεη ηηο ππάξρνπζεο θζνξέο, λα ηηο θαηαγξάθεη ή θαη λα ηηο 

θσηνγξαθίδεη θαη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηελ αξκφδηα πεξεζία. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο-

επηζεψξεζεο απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζε απιψλ βιαβψλ φπσο ζθίμηκν ή αληηθαηάζηαζε βίδαο, 

ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο ηάπαο ζε βίδα θ.ι.π. απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν απζεκεξφλ. 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε πνπ απαηηεί ηελ πξνκήζεηα άιισλ πιηθψλ (π.ρ. πξνζηαηεπηηθφ παλέιν, 

ξνπιεκάλ θ.ι.π.) ή ηελ παξέκβαζε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο, ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα, ν αλάδνρνο θαηαξρήλ 

εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ζεκαίλεη επθξηλψο ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ (κε ηε ρξήζε 

ηαηλίαο ζήκαλζεο ) θαη ελεκεξψλεη άκεζα πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηελ πεξεζία (αξκφδην ππάιιειν). Δλ 

ζπλερεία ν Γήκνο νθείιεη λα απαληήζεη άκεζα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ή κε ηεο ηαηλίαο, ηε ζπκθσλία 

ηνπ κε ηελ απνθαηάζηαζε ή κε ηεο βιάβεο ή ηελ νιηθή απνμήισζε ηνπ νξγάλνπ. Κεηά ηελ απάληεζε ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, ε βιάβε απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν ή 

ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 

ζπκκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Νη εξγαζίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ππνβάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηε ζπκπιήξσζε δαπέδνπ αζθαιείαο, εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, εξγαζίεο απνμήισζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, ηξηςίκαηα θαη βάςηκν 

νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο πεξηθξάμεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη 

γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε εξγαζία κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ 

παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη θαζεκεξηλά λα ζπληάζζεη ζρεηηθφ θχιιν παξαηεξήζεσλ γηα θάζε παηδηθή ραξά πνπ 

επηζθέθηεθε ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη, θαζψο θαη εθείλεο πνπ 

απνκέλνπλ λα γίλνπλ. Ρν αξρείν απηφ ζπλνδεπφκελν κε ηηο αλσηέξσ θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδεηαη κέρξη 

ην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο ζηελ ππεξεζία. 

Ν Γήκνο δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ νινθιεξψζεη ηηο 

αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. 

Ν αλάδνρνο πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ησλ ππνδείμεσλ ηεο πεξεζίαο πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα θαηαζηήζεη ηηο παηδηθέο ραξέο ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ΔΛΔΙΝΡ1176&ΔΙΝΡ1177. 

Δπίζεο ηα πιηθά πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ΔΛΔΙΝΡ1176&ΔΙΝΡ1177. 

Ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηηάζζεη ν 

Λνκφο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαζψο θαη γηα ηελ πξφζιεςε αηπρεκάησλ ή 

δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη 

πνηληθέο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε απφ 

εξγαδφκελν ζε απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν αζθαιίδεη ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

πνρξενχηαη επίζεο λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο, ηηο πεξί πξνζιήςεσο, εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη φινπο ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα εξγαζίαο κε ηελ ζεηξά εξγαζηψλ φπσο ηνπ 

ππνδεηθλχεη ε ππεξεζία. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί πηζηά ην πξφγξακκα ηηο αλαιπηηθήο επηκέηξεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηελ πεξεζία. Δπίζεο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 



 

 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ελεκεξψλνληαο έηζη ηνπ 

δεκφηεο ηηο παξαθείκελεο πεξηνρήο, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα, κε 

έμνδα δηθά ηνπ θαη κε δηθή ηνπ επζχλε. 

 

ΑΟΘΟΝ 7ν : Ξνηληθέο ξήηξεο 

Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε  ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 

απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη αλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο. 

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε επηβάιιεηαη κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ κπνξεί λα ηνπ 

επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο: 

Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε πέξα ησλ ηξηψλ εκεξψλ, επηζθεπήο νπνηαδήπνηε βιάβεο ζην ρψξν ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο ππεξεζίαο. 

Ιάζνο ηξφπνο επηζθεπήο νξγάλνπ σο απνηέιεζκα κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηνπ επηβιέπνληνο. 

Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ είηε απέλαληη ζηελ ππεξεζία είηε απέλαληη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ. 

Απνπζία κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ φπσο θαη ε απνπζία 

πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ πεξί ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο πξφθιεζεο 

αηπρεκάησλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ 

θνξέα. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζεσξείηαη 

παξάβαζε. 

Ζ κε κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

αλαηηζέκελσλ εξγαζηψλ. Δπίζεο είλαη παξάβαζε ε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη πιηθψλ ζην ρψξν ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο. 

Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 



 

 

Β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

εθπξφζεζκα. 

Γ)Αλ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ε/ θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, 

πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 

αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή/ θαη 

παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. Ρν πνζφ ησλ 

πνηληθψλ ξεηξψλ ζα αθαηξεζεί απφ ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν: Ππκβαηηθή πξνζεζκία 

Ζ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη ζε 365 εκέξεο κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη  

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν :Ρηκέο πξνζθνξώλ 

Νη ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε θαη γηα θαλέλα ιφγν. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε εληάικαηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Ν ηειηθφο ινγαξηαζκφο ζα πιεξσζεί κε έληαικα εθφζνλ ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ δελ δηαπηζηψζεη θακία θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ. 

Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή αλ ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν : Ξαξαιαβή ησλ εξγαζηώλ 

Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ κεηά ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 219 θαη ζην Λ.4412/2016, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή / θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή / θαη παξαδνηέσλ θαη 

ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 



 

 

ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/ θαη παξαδνηέσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

απφθαζε. 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, 

ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 

απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ πιήξε εγθαηάζηαζή ηνπο θαη ζηα αθξηβή ζεκεία πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν : Ξιεξσκή 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε εληάικαηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ην ηηκνιφγην κε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, θαζψο θαη ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ 

(αλαιπηηθή επηκέηξεζε), ηα θχιια ειέγρνπ ησλ παηδηθψλ ραξψλ αιιά θαη ηα θχιια επηδηνξζψζεσλ. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο έληερλνπο θαη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

παξερφκελεο εξγαζίαο απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαη ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο 

ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα 

απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε λα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν : Φόξνη – ηέιε– θξαηήζεηο 

Ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπ θφξνπο ηέιε θαη θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζην εξγαηνηερληθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ φηη νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο κε απνθάζεηο τοσ. 

 

Αγία Παρασκεσή,   9/10 / 2018. 

 

 



 

 

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α.Σ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΓΑΠΑΝ

Η ΑΝΑ 

ΔΙΓΟ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΔΡΓΑΙΔ (CPV:50870000-4) 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΒΛΑΒΩΝΠΑΗΓΗΚΩΝΥΑΡΩΝ 

 

Δργατοώρα 

 

1.500 

 

        40 

 

60.000,00 

ΟΜΑΓΑΒ: ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΔΙΑ, ΝΔΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙΓΑΠΔΓΑ(CPV:37535200-9) 

1 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΔ ΛΑΠΑΣΔ 

ΤΓΚΡΑΣΖΔΗ 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

2 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑΚΛΗΜΑΚΑ 

(ΜΔΓΑΛΟ) 

 

Σεμ. 

  

80,00 

 

3 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑΚΛΗΜΑΚΑ(ΜΗΚΡΟ) Σεμ. 

 
55,00 

 

4 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+950 Σεμ. 

 
60,00 

 

5 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+1250 Σεμ. 

 
70,00 

 

6 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+1550 Σεμ. 

 
80,00 

 

7 
ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΗΜΑΚΑ+1850 Σεμ. 

 
90,00 

 

8 
ΚΑΜΠΤΛΖΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ+ 1250 ( ΜΑΗΦ N.T) Σεμ. 

 
570,00 

 

9 
ΚΟΤΠΑΣΖΚΑΛΑ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑ) Σεμ. 

 
15,00 

 

10 
ΟΡΘΟΣΑΣΖ ΚΑΛΑ(+950_+1250_ΡΑΜΠΑ) Σεμ. 

 
15,00 

 

11 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ (+600)ΚΟΜΠΛΔ Σεμ. 

 
210,00 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

  

 

 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ  

& ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 2018-2019  

 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

 

Αρ/Μελέτης: 

  

48 /2018 

Προϋπ.:  124.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 

 

Λ.ΜΕΟΓΕΙΩΝ 415-417 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΣΗΛ:  2132004520            ΦΑΞ: 

2132004513  

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

  

Xρήση:   2018-2019  

Πηγή:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

CPV:  50870000-4  

37535200-9 

Κ.Α.:  30.626231 

mailto:h.frountzos@agiaparaskevi.gr


 

 

12 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΓΟΤ ΗΗΑ +950 (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ 

ΚΟΤΠΑΣΔ) 

 

Σεμ. 

  

190,00 

 

13 
ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΟ Φ16mm Μέτρα 

 
15,00 

 

14 ΒΑΖΣΖΡΗΞΖ ΠΤΡΓΟΤ (ΠΑΚΣΩΖ)L=400mm, 

L=600mm, L=1000mm 

 

Σεμ. 

  

17,00 

 

15 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖΡΑΜΠΑ ΚΑΜΠΤΛΖ (+1250)  Σεμ. 

 
10,00 

 

 (ΒΗΓΩΜΑ Ή ΠΑΚΣΩΖ)     

16 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖ ΚΑΛΑ (ΒΗΓΩΜΑ Ή ΠΑΚΣΩΖ) Σεμ. 

 
15,00 

 

17 
ΒΑΖΣΤΛΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΖ(ΒΗΓΩΜΑ Ή ΠΑΚΣΩΖ) Σεμ. 

 
13,00 

 

18 
ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΖ ΒΑΖ ΠΑΚΣΩΖ ( Π.Σ. ) (L=1000mm) Σεμ. 

 
22,00 

 

19 ΚΟΤΠΑΣΔΚΑΜΠΤΛΖ ΖΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ (HPL)  

Σεμ. 

  

255,00 

 

20 ΚΟΤΠΑΣΔΚΑΜΠΤΛΖ ΖΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ (PLY)  

Σεμ. 

  

205,00 

 

21 ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝΓΔΦΤΡΩΝ (HPL) 

ΚΟΗΝΑ 

 

Σεμ. 

  

32,00 

 

22 ΟΡΘΟΣΑΣΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝΓΔΦΤΡΩΝ (PLY) 

KOINA 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

23 
ΠΛΑΗΝΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΓΔΦΤΡΑ (PLY) Σεμ. 

 
21,00 

 

24 ΠΑΣΩΜΑ ΓΔΦΤΡΑΚΑΜΠΤΛΖ (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ) 

 

Σεμ. 

  

255,00 

 

25 ΠΑΣΩΜΑ ΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΓΔΦΤΡΑ (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΛΔΣΟ) 

 

Σεμ. 

  

225,00 

 

26 
ΔΗΟΓΟ ΣΟΤΝΔΛ (HPL) Σεμ. 

 
165,00 

 

27  

ΔΗΟΓΟ ΣΟΤΝΔΛ (ΠΛΑΚΑΕ) 

 

Σεμ. 

  

52,00 

 

28 
ΣΟΤΝΔΛ GFRP (L=1000)Dia 600 (Single Face) Σεμ. 

 
380,00 

 

29 
ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΔΠΔΞΔΡΓ. Μέτρα 

 
30,00 

 

30 
ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mmΔΠΔΞΔΡ. (ΚΟΤΝΗΑ) Σεμ. 

 
60,00 

 

31 
ΜΠΑΛΚΟΝΗ ΠΤΡΓΟΤ ΠΑΣΩΜΑ Σεμ. 

 
25,00 

 

32 
ΜΠΑΛΚΟΝΗ ΠΤΡΓΟΤ ΚΔΛΔΣΟ Σεμ. 

 
100,00 

 

33 
ΞΤΛΗΝΟ ΚΑΓΚΔΛΟ ΠΤΡΓΟΤ (L=1000) Σεμ. 

 
85,00 

 

34 
ΞΤΛΗΝΟ ΚΑΓΚΔΛΟ ΦΑΛΣΟ ΔΞΑΓΩΝΟΤ Σεμ. 

 
105,00 

 

35 ΠΑΠΑ4/ΡΗΥΣΖ ΚΔΠΖ200Υ200 Ζ6/ΡΗΥΣΖ 

ΚΔΠΖΔΞΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

36 
ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΓΟΚΑΡΗ ΔΞΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ Σεμ. 

 
30,00 

 

37 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΓΟΚΑΡΗ ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ 

(200Υ200) 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

38 
ΚΔΠΖΣΔΣΡΑΡΗΥΣΖ1,20+1,20Μ Σεμ. 

 
410,00 

 

39 
ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ (ΗΗΟ) Σεμ. 

 
90,00 

 

40 
ΣΤΛΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖ ΜΔ ΠΑΣΖΜΑΣΑ Σεμ. 

 
125,00 

 

41 
ΣΡΗΓΩΝΟ 4/ΡΗΥΣΖ ΚΔΠΖ 200Υ200 Σεμ. 

 
112,00 

 

42 
ΣΡΗΓΩΝΟ 6/ΡΗΥΣΖ ΚΔΠΖ ΔΞΑΓΩΝΗΚΖΔΞΔΓΡΑ Σεμ. 

 
90,00 

 

43 
ΣΡΗΓΩΝΟ ΚΔΠΖHPL Σεμ. 

 
80,00 

 

44 
ΣΡΗΓΩΝΟ ΚΔΠΖPLY Σεμ. 

 
60,00 

 



 

 

45 
ΦΤΛΛΟ ΚΔΠΖHPL Σεμ. 

 
255,00 

 

46 
ΦΤΛΛΟ ΚΔΠΖPLY Σεμ. 

 
160,00 

 

47 ΚΔΠΖΠΤΡΓΟΤ100Υ100 ΠΑΝΔΛ 2/ΡΗΥΣΖ HPL 

(ΚΟΜΠΛΔ) 

 

Σεμ. 

  

480,00 

 

48 ΚΔΠΖΠΤΡΓΟΤ100Υ100 ΠΑΝΔΛ 2/ΡΗΥΣΖPLY 

ΚΟΜΠΛΔ 

 

Σεμ. 

  

225,00 

 

49 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΩΔΩΝHPL Σεμ. 

 
105,00 

 

50 ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΩΔΩΝPLY (ΜΔ 

ΚΟΤΠΑΣΖ) 

 

Σεμ. 

  

90,00 

 

51 ΚΟΤΠΑΣΖΦΡΑΓΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΣΩΔΩΝ (PLY) Σεμ.  25,00  

52 
ΠΑΝΔΛ ΦΡΑΓΜΑΣΟΠΡΟΣΑΗΑΠΣΩΔΩΝ(PLY) Σεμ. 

 
80,00 

 

53 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖ ΠΤΡΓΟΤ (ΒΗΓΩΜΑ) L=80mm Σεμ. 

 
20,00 

 

54 
ΠΗΑΣΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (D=200mm) Σεμ. 

 
22,00 

 

55 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ (D=200mm/ H=400mm) Σεμ. 

 
120,00 

 

56 ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ ΤΝΓΔΖ ΜΟΝΩΝ 

ΔΛΑΣΖΡΗΩΝ 

 

Σεμ. 

  

30,00 

 

57 ΣΡΑΝΣΕΑΡΗΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ ΤΝΓΔΖΓΗΠΛΩΝ 

ΔΛΑΣΖΡΗΩΝ 

 

Σεμ. 

  

25,00 

 

58 
ΠΛΑΚΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
40,00 

 

59 
ΠΛΑΚΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
70,00 

 

60 
ΚΑΘΗΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
25,00 

 

61 
ΚΑΘΗΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
15,00 

 

62 
ΜΟΡΦΖΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
90,00 

 

63 
ΜΟΡΦΖΔΛΑΣΖΡΗΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
60,00 

 

64 ΑΛΤΗΓΔΚΑΘΗΜΑΣΟ ΝΖΠΗΩΝ/ΠΑΗΓΩΝ (ΔΛΟΣ) 

(ΚΟΜΠΛΔ)(ΣΜΥ-2ΣΜΥ/ΚΑΘΗΜΑ) 

 

Σεμ. 

  

35,00 

 

65 ΣΑΥΤΚΡΗΚΟΑΦΑΛΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΠΑΞΗΜΑΓΗ (Μ6) 

 

Σεμ. 

  

0,60 

 

66 
ΡΟΤΛΔΜΑΝΚΟΤΝΗΑ (17/40_12mm) Σεμ. 

 
2,00 

 

67 
ΚΟΠΗΛΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Σεμ. 

 
0,25 

 

68 ΚΟΤΕΗΝΔΣΟ ΚΟΤΝΗΑ (ΜΔ ΡΟΤΛΔΜΑΝ-ΠΤΡΟ- 

ΚΟΠΗΛΗΑ) 

 

Σεμ. 

  

28,00 

 

69 
ΠΤΡΟ "ΚΑΛΗΜΠΡΔ" Φ17 Σεμ. 

 
2,50 

 

70 ΣΔΦΑΝΗ ΦΩΛΗΑΦ100 (ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ ΑΛΤΗΓΔ) 

(ΥΩΡΗ ΚΟΤΕΗΝΔΣΑ) 

 

Σεμ. 

  

885,00 

 

71 
ΚΟΤΕΗΝΔΣΟ ΣΔΦΑΝΗ ΦΩΛΗΑ (360ο) ΗΝΟΥ Σεμ. 

 
130,00 

 

72 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖΚΟΛΩΝΑΚΟΤΝΗΑ (ΒΗΓΩΜΑ) Σεμ. 

 
15,00 

 

73 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ1/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
100,00 

 

74 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ2/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
115,00 

 

75 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ3/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
150,00 

 

76 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΦΟΡΔΑΚΟΤΝΗΑ4/Θ (Φ76) Σεμ. 

 
200,00 

 

77 ΚΟΤΕΗΝΔΣΟ ΚΟΤΝΗΑ (ΑΤΣΑΚΗΑ-ΡΟΤΛΔΜΑΝ-ΠΤΡΟ- 

ΚΟΠΗΛΗΑ)ΜΔ ντίζα 

 

Σεμ. 

  

20,00 

 

78 
  ΚΑΘΗΜΑ KΟΤΝΗΑ ΠΑΗΓΗΩΝ ΚΔΣΟ Σεμ. 

 
55,00 

 



 

 

79 
ΚΑΘΗΜΑ KΟΤΝΗΑ ΝΖΠΗΩΝ ΚΔΣΟ Σεμ. 

 
110,00 

 

80 
ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΜΤΛΩΝ Σεμ. 

 
25,00 

 

81 
ΠΑΣΩΜΑ ΜΤΛΟΤ Φ160 (PLY) Σεμ. 

 
270,00 

 

82 
ΠΑΣΩΜΑ ΜΤΛΟΤ Φ160 (ΑΤΛΑΚΩΣΖΛΑΜΑΡΗΝΑ) Σεμ. 

 
210,00 

 

83 
ΑΞΟΝΑ ΜΤΛΟΤ Σεμ. 

 
100,00 

 

84 
ΒΑΖΜΤΛΟΤ (ΠΑΚΣΩΖ ΖΒΗΓΩΜΑ) Σεμ. 

 
120,00 

 

85 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ HPL (ΜΔΓΑΛΟ) Σεμ. 

 
80,00 

 

86 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ HPL (ΜΗΚΡΟ) Σεμ. 

 
55,00 

 

87 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤPLY (ΜΔΓΑΛΟ) Σεμ. 

 
45,00 

 

88 
ΚΑΘΗΜΑ ΜΤΛΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤPLY (ΜΗΚΡΟ) Σεμ. 

 
25,00 

 

89 
ΣΗΜΟΝΗ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΜΤΛΟΤ (PLY) Σεμ. 

 
25,00 

 

90 
ΣΗΜΟΝΗ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΜΤΛΟΤ (HPL) Σεμ. 

 
35,00 

 

91 
ΡΟΕΔΣΑ ΒΑΖΣΗΜΟΝΗΟΤ Σεμ. 

 
27,00 

 

92 
ΤΝΓΔΜΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΓΗΥΣΤ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ Σεμ. 

 
15,00 

 

93 
ΓΩΝΗΑ ΤΝΓΔΖ (Glass Fibre) Σεμ. 

 
2,00 

 

94 
ΠΛΑΣΗΚΟ "STOP"ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ Σεμ. 

 
0,50 

 

95 
ΚΑΠΑΚΗΚΟΛΩΝΑ95Υ95 (ΜΑΤΡΟ) Σεμ. 

 
2,00 

 

96 
ΚΑΠΑΚΗΣΑΠΑΦ8-12 Σεμ. 

 
0,25 

 

97 
ΣΑΠΑ Φ8, Φ10-12 Σεμ. 

 
0,50 

 

98 
ΡΟΓΔΛΑ ΦΡΔΕΑΦ7 Σεμ. 

 
0,10 

 

99 
ΥΟΤΦΣΑ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ (Polyethyle) Σεμ. 

 
3,00 

 

100 
ΥΔΡΟΤΛΗ / ΑΝΑΒΟΛΔΑ(HDPE) (ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ) Σεμ. 

 
2,00 

 

101 
ΒΑΖΣΡΑΜΠΑΛΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ (2/ΘΔΔΩΝ) Σεμ. 

 
80,00 

 

102 
ΚΑΘΗΜΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ Σεμ. 

 
10,00 

 

103 
ΛΑΣΗΥΟ ΓΗΑ ΣΡΑΜΠΑΛΑ Σ013 Σεμ. 

 
50,00 

 

104 
ΣΗΜΟΝΗ ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ Σεμ. 

 
50,00 

 

105 
ΜΑΠΑ Μ8, Μ10, Μ012ΑΡΔΝΗΚΖΉΘΖΛΤΚΖ Σεμ. 

 
2,50 

 

106 
ΒΑΖΣΖΡΗΞΖΣΟΤΛΖΘΡΑ (ΒΗΓΩΜΑ Ζ ΠΑΚΣΩΖ) Σεμ. 

 
7,00 

 

107 ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250/450mm)ή 

(+950/570mm)GFRP 

 

Σεμ. 

  

270,00 

 

108 ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250/570mm)ή 

(+1550/450mm) GFRP 

 

Σεμ. 

  

315,00 

 

109 
ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1550/570mm)GFRP Σεμ. 

 
360,00 

 

110 
ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1850/570mm) INOX 304 Σεμ. 

 
950,00 

 

111 ΑΤΛΑΚΑ ΣΟΤΛΖΘΡΑ(+600/570mm)ή 

(+950/450mm)GFRP 

 

Σεμ. 

  

230,00 

 

112 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+600) HPL Σεμ. 

 
160,00 

 

113 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+600)PLY Σεμ. 

 
90,00 

 

114 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+950) HPL Σεμ. 

 
200,00 

 



 

 

115 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+950)PLY Σεμ. 

 
110,00 

 

116 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250) HPL Σεμ. 

 
230,00 

 

117 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1250)PLY Σεμ. 

 
130,00 

 

118 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ (+1550)HPL Σεμ. 

 
240,00 

 

119 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1550)PLY Σεμ. 

 
160,00 

 

120 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1850) HPL Σεμ. 

 
260,00 

 

121 
ΚΟΤΠΑΣΖΣΟΤΛΖΘΡΑ(+1850)PLY Σεμ. 

 
200,00 

 

122 ΑΠΟΣΑΣΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑPLY (570mm)L=65mm (((    

INOX) + ΣΑΠΔ+ ΣΡΗΦΩΝΗΑ 

 

Σεμ. 

  

20,00 

 

123 ΑΠΟΣΑΣΖ ΣΟΤΛΖΘΡΑ HPL (570mm)L=85mm (((    

INOX) + ΣΑΠΔ+ ΣΡΗΦΩΝΗΑ 

 

Σεμ. 

  

17,00 

 

124 ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΣΖΜΑΣΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑ Σεμ.  15,00  

125 
ΓΟΚΑΡΗ ΣΖΡΗΞΖΣΟΤΛΖΘΡΑ Σεμ. 

 
20,00 

 

126 
ΔΞΟΓΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑHPL Σεμ. 

 
70,00 

 

127 
ΔΞΟΓΟ ΣΟΤΛΖΘΡΑPLY Σεμ. 

 
50,00 

 

128 
ΤΣΖΜΑ ΔΞΟΓΟΤ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ HPL (ΔΣ) Σεμ. 

 
180,00 

 

129 
ΤΣΖΜΑ ΔΞΟΓΟΤ ΣΟΤΛΖΘΡΑ ΜΔ ΠΛΑΚΑΕ (ΔΣ) Σεμ. 

 
100,00 

 

130 ΞΤΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΑΕΘΑΛΑΖ 

(ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΑΥΟ)ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖ 

 

M3 

  

4100,00 

 

131 
ΞΤΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤΑΝΣΗΟΛΟΘΖΣΗΚΟ ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΑΕ 

ΘΑΛΑΖ (ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔΠΑΥΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖ) 

 

M3 

  

5180,00 

 

132 ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΤΚΖ ΟΤΖΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖΚΑΗ 

ΒΑΜΜΔΝΖ / m3 

 

M3 

  

1900,00 

 

133 ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 40ΜΜ Μ2 
 45,00  

134     ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ  45ΜΜ 

 

Μ2 
 47,00  

135 ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 50ΜΜ Μ2 
 51,00  

136 
 

ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 60ΜΜ 

 

Μ2 

  

  56,00 

 

137 
 

ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 70Μ 

 

Μ2 

   

  61,00 

 

138 
 

ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 100Μ 

 

Μ2 

  

     80,00 

 

 ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟΟΜΑΓΑ Α 60.000,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 40.000,00 

ΓΔΝΙΚΑΤΝΟΛΑ 100.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 24.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ( ΤΛΙΚΑ & ΔΡΓΑΙΑ) 124,000,00 

 

 

 



 

 

ΗΜΕΙΩΗ : Οη παξαπάλσ πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη βαζίδνληαη ζε κία 

ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο 

ηεο κειέηεο. Ελδέρεηαη λα πξνθύςεη αλάγθε γηα δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ 

αληαιιαθηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνπο 

ζπζηεκαηηθνύο ειέγρνπο πνπ ζα πινπνηεί νη αλάδνρνο. Οη ηπρόλ 

αιιαγέο/αληηπαξαβνιέο πιηθώλ ζα γίλνληαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία 

θαη ζην ζύλνιό ηνπο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηελ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πνζνύ ηεο 

ζύκβαζεο. 

 

Αγία Παξαζθεπή  8./ 10 / 2018 
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