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«Συντηρήσεις παιδικών χαρών και 
αστικού εξοπλισμού υπαίθριων χώρων 

έτους 2020-2021»   

  

    

    

    

    

    

     

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

  

  
59.900,00 € 

  

  
  

  

  
Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 24 %: 

  

  
14.376,00 € 

  

  
ΣΥΝΟΛΟΝ 

  

  
74.276,00 € 

  

  
  

  

  

CPV : ΕΡΓΑΣΙΑ 50870000-4                                                                              

  

  

CPV : ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 37535200-9                                                                              

  

  
K.A. 30.6262.34 

  

  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

  

  

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  

    

    

  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

  

  
36 / 2020 

  

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                               
1. Τεχνική έκθεση 
2. Τεχνική περιγραφή 
3. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Προϋπολογισμός 
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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αυτή αφορά στην ανάθεση εργασιών συντήρησης και 

επισκευής δεκατεσσάρων (14) παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Παρασκευής και 

θα περιλαμβάνει τόσο τη συντήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

χώρου όσο και την συντήρηση και επισκευή των οργάνων και του εξοπλισμού 

γενικώς των ανωτέρω παιδικών χαρών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. 

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία μέσω συνοπτικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στον Προϋπολογισμό της 

Μελέτης (για το σύνολο των εργασιών). 

 Αναλυτικότερα: 

1. Ως προς τον περιβάλλοντα χώρο θα περιλαμβάνει εργασίες επισκευής, 

συντήρησης και διαμόρφωσης της περίφραξης και γενικώς οποιαδήποτε άλλη 

εργασία απαιτείται σύμφωνα με την νομοθεσία για την πιστοποίηση τους. 

2. Ως προς τα όργανα και τον εξοπλισμό γενικώς η συντήρηση θα περιλαμβάνει 

την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, την 

αποξήλωση την μετακίνηση οργάνων, τη συμπλήρωση δαπέδων κ.λ.π. 

προκειμένου τα όργανα να είναι ασφαλή για χρήση από παιδιά και να καλύπτουν 

το δυνατό τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN 1176 και ΕΝ 1177. 

3. Οι παιδικές χαρές έχουν ως εξής : 

1.Παιδική χαρά στην Κεντρική Πλατεία Αγ. Παρασκευής (Λ. Μεσογείων, Ευ. Γιαβαση) 
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2.Παιδική χαρά στην Πλατεία Μικράς Ασίας (Παπαντωνίου και Τριπόλεως)- 

Αρκαδίου 

3.Παιδική χαρά στην Πλατεία Τσάκου (Ελ. Βενιζέλου) 

4.Παιδική χαρά επί των οδών Θεμιστοκλέους και Ασημακοπούλου 

5.Παιδική χαρά στην Πλατεία Αγ. Ιωάννη (Αγ. Ιωάννου και Ελβετίας) 

6.Παιδική χαρά στην Πλατεία Τριών Ιεραρχών (Δημητρακοπούλου & Σολωμού) 

7.Παιδική χαρά επί των οδών Λυκείου, Σολομού, Καραϊσάκη 

8.Παιδική χαρά στην Πλατεία Τέλλου Άγρα (Χρ. Σμύρνης και Τέλλου Άγρα) 

9.Παιδική χαρά στην Πλατεία Μελίνας Μερκούρη (Πεντέλης, Σίφνου, Κορυτσάς 

10.Παιδική χαρά στην Πλατεία Δημοκρατίας (Ιόλα) (Σάκη Καράγιωργα & Αγγ. 

Σικελιανού) 

11.Παιδική χαρά στην Πλατεία Α. Σαμαράκη (Εθν. Μακαρίου & Αγ. Αναργύρων) 

12.Παιδική χαρά επί των οδών Αγ. Τριάδας & Ψαρών 

13.Παιδική χαρά επί της Γενναδίου. 

14.Παιδική χαρά επί των οδών Ερμού & Αισώπου. 

   Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την 

λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών όπως καθίσματα, πανέλα, 

αλυσίδες, τσουλήθρες, δάπεδα ασφαλείας σίδερα, πλέγματα κ.λ.π. καθώς και ο 

λειτουργικός έλεγχος εκ μέρους του αναδόχου. 

Οι απαιτήσεις για την εκάστοτε συντήρηση, προκύπτουν από την επιτόπια αυτοψία 

και το εβδομαδιαίο έλεγχο του Αναδόχου ή από προφορική εντολή σε κάθε χώρο 

από τον επιβλέποντα μηχανικό, της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

   Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και του έτους 2021 

με Κ.Α.30626234, το δε ποσό της πίστωσης ανέρχεται για το έτος 2020 σε 

20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%) και για το έτος 2021 σε ποσό 

54.276,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Οι αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επισκευές καθώς και η τοποθέτηση των 

εξαρτημάτων θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες παιδικές χαρές του Δήμου με 

ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων 

στον προϋπολογισμό τιμών. 

 

Άγια Παρασκευή,  25 / 5 / 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                 

Χαράλαμπος Φρούντζος 

Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ A’ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Υπηρεσίας 

Η μελέτη αυτή αφορά στην παροχή της υπηρεσίας για τη συντήρηση και επισκευή 

δεκατεσσάρων (14) παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Παρασκευής, μετά των 

υλικών που απαιτούνται, για τη λειτουργική αποκατάσταση τους σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ2029/25-7-2014 

Η συντήρηση θα αφορά: 

α) σε εργασίες αποκατάστασης σε ήδη πιστοποιημένες παιδικές χαρές ή 
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β) στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης επισκευής και αντικατάστασης υλικών και 

μερών εξοπλισμού και δαπέδου ασφαλείας για τη συμμόρφωση και πιστοποίηση 

των υπόλοιπων παιδικών χαρών 

Επιπλέον των ανωτέρω για τις πιστοποιημένες παιδικές χαρές θα πρέπει να τηρείται 

και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1176-7 Εξοπλισμός παιδότοπων - Kαθοδήγηση για 

την εγκατάσταση τον έλεγχο τη συντήρηση και τη λειτουργία. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η εν λόγω υπηρεσία συντήρησης θα 

περιλαμβάνει: 

• Τις απαραίτητες εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

προτύπου ΕΝ1176-7, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την επισκεψιμότητα 

της παιδικής χαράς. 

• Την σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης 

(χρονοδιάγραμμα συντήρησης, χρονοδιαγράμματα ελέγχου) προς την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου. 

• Τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και άμεσης επισκευής του 

φθαρμένου εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων 

κλπ), σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 7 του ίδιου ΦΕΚ καθώς και η θέση εκτός 

λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 7. 

• Τις εργασίες επισκευής και αντικατάστασης οργάνων, υλικών και εξοπλισμού 

για τη συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών. 

 

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις 

1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» 

1.3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα 

συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 

αυτού». 

1.4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση 



του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”». 

1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

1.7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 

92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

1.11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

1.13. Το άρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 

1.14. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

1.15. Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονομίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις. 

1.16. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 



Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Άρθρο 37 – 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων) 

1.17. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 

εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5) 

1.18.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ>) 

Άρθρο 3 - Τεχνικές Προδιαγραφές 

1) Η Εταιρεία κατασκευής & συντήρησης του εξοπλισμού παιδικών χαρών 

πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 

18001:2007, ή άλλα ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό 

αυτό, σχετικά με την συντήρηση, εγκατάσταση και εμπορία οργάνων 

παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού, και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, 

επί ποινή αποκλεισμού. 

2) Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της 

σειράς προτύπων ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3:2019 και να 

φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

3)  Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, 

καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από 

οποιοδήποτε ελάττωμα, συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές 

κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση των χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων τους. 

4)  Όπου αναφέρονται απαιτήσεις ασφαλείας και πρότυπα (ΕΝ 1176, ΕΝ 1177, 

ΕΝ71, ISO9001, ISO14001 κλπ.), εννοείται πάντα ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ – ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ την ημέρα 

εγκατάστασης του είδους. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν 

των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα αποδεικνύεται από τον 

οικονομικό φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΥΛΙΚΑ 



ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη, με κατάλληλη 

περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες 

τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό 

περιβάλλον. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα 

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

στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις 

ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα πρέπει να είναι 

αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των 

ξύλινων στοιχείων θα γίνονται είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον είτε με 

καταλλήλους κοχλίες οι οποίοι καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά 

προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν 

διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιείται στα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, θα είναι σύνθετη 

αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπου. Θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση 

(συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, 

με χρήση μη τοξικής κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

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

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

χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης μη τοξικές. Πρέπει να είναι βαμμένα με 

χρώματα, ή βαφές που δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα. Τα χρώματα επίσης θα είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. Η ποιότητα του κόντρα πλακέ θα είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται 

περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο 

(PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και 

ρηγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία 

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(βίδες, σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. 

Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν 

μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω 

από 5 χιλ. πρέπει να καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης 

είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

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

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

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

άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα 

χρώματα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

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

του ΕΝ:1176-1:2017 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται 

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

πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης. 

Χαρακτηριστικά ποιότητας των εξοπλισμών παιδικής χαράς: 

- Βέλτιστη λειτουργικότητα, ελκυστική εμφάνιση, μακροχρόνια λειτουργική 

και αισθητική ανθεκτικότητα 

- Μέριμνα για τους χρήστες όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την υφή των 

επιφανειών, τη μετάδοση της θερμότητας, τις στρογγυλεμένες άκρες κλπ. 

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

στιλπνότητας, ή έλλειψη μεγάλων αλλαγών στα χρώματα λόγω φθοράς (μέγιστη 

σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτίνων χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων) 

- Μηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, μεγάλη ανθεκτικότητα 

σε φθορά, κλιματολογικές επιπτώσεις και βανδαλισμούς 

- Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης 

- Εστίαση στο περιβάλλον 

- Τα υλικά κατασκευής να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για τους χρήστες 

και το περιβάλλον. 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV : 50870000-4)  



1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ 

 

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει: 

• Τις απαραίτητες εργασίες όλων των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

προτύπου ΕΝ1176-7, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την επισκεψιμότητα 

της παιδικής χαράς. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να επισκέπτεται τις παιδικές 

χαρές του δήμου σε καθημερινή βάση. 

• Την σύνταξη και υποβολή προγράμματος τακτικής συντήρησης 

(χρονοδιάγραμμα συντήρησης), χρονοδιαγράμματα ελέγχου προς την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάθε παιδικής 

χαράς 

• Τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και άμεσης επισκευής του 

φθαρμένου εξοπλισμού (αποκατάστασης και αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων 

κλπ), σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 7 του ίδιου ΦΕΚ καθώς και η θέση εκτός 

λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 7. 

• Τις εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης ή αποξήλωσης και 

επανατοποθέτησης όπου κριθεί απαραίτητο. 

• Την άμεση αναφορά σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν στην 

υποβάθμιση της παιδικής χαράς, τη θέσει εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού 

σύμφωνα με την παρ. γ. του άρθρου 7 του ιδίου ΦΕΚ. 

• Τις εργασίες επισκευής και αντικατάστασης οργάνων, υλικών και εξοπλισμού 

για τη συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών. 

Αναλυτικότερα 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συστήσει κατάλληλο και έμπειρο συνεργείο με τον 

απαραίτητο και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό το οποίο θα επισκέπτεται τις 

παιδικές χαρές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συντάσσει η υπηρεσία. Θα 

επιθεωρεί τον εξοπλισμό, το δάπεδο, τον περιβάλλοντα χώρο γύρω από τις παιδικές 

χαρές, θα ελέγχει την καλή λειτουργία, την ασφάλεια, την ασφάλεια και τη 

σταθερότητα του εξοπλισμού, θα εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, θα τις 

καταγράφει-φωτογραφίζει και θα ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία. 

Απλές βλάβες οι οποίες απαιτούν μόνο εργασία ή και μικρουλικά, όπως: λίπανση 

των σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία στα οποία 

έχουν δημιουργηθεί ακίδες, βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών, 

αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή 



χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό ή 

βερνικόχρωμα, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ θα προβαίνει 

αυθημερόν στην αποκατάστασή τους με δικά του μικροϋλικά. 

Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (π.χ. 

προστατευτικό πανέλο, ρουλεμάν κ.λ.π.) ή την παρέμβαση για τη συμμόρφωση 

του οργάνου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις παρατηρήσεις των 

εκθέσεων επιθεώρησης, του πιστοποιημένου φορέα, ο ανάδοχος καταρχήν εφόσον 

το θεωρήσει αναγκαίο, σημαίνει ευκρινώς την απαγόρευση χρήσης του οργάνου 

(με τη χρήση ταινίας σήμανσης) και ενημερώνει άμεσα προφορικά και γραπτά την 

Υπηρεσία (αρμόδιο υπάλληλο). Εν συνεχεία ο Δήμος οφείλει να απαντήσει άμεσα 

σχετικά με τη διατήρηση ή μη της ταινίας, τη συμφωνία του με την αποκατάσταση 

ή μη της βλάβης ή την ολική αποξήλωση του οργάνου. Μετά την απάντηση του 

Δήμου για την παρέμβαση αποκατάστασης της βλάβης, η βλάβη αποκαθίσταται 

άμεσα από τον ανάδοχο ή το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. 

Τέλος ο ανάδοχος οφείλει εβδομαδιαία να συντάσσει σχετικό φύλλο 

παρατηρήσεων για κάθε παιδική χαρά που επισκέφτηκε στο οποίο θα 

αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν γίνει, καθώς και εκείνες που 

απομένουν να γίνουν. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με τις ανωτέρω φωτογραφίες 

θα παραδίδεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες κατόπιν υποδείξεως 

της υπηρεσίας για την συμμόρφωση και πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων 

παιδικών χαρών του Δήμου μας. 

Οι εργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες διαμόρφωσης υποβάσεων για 

την εγκατάσταση εξοπλισμού, εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση ή τη 

συμπλήρωση δαπέδου ασφαλείας, εργασίες συντήρησης εξοπλισμού, εργασίες 

αποξήλωσης και αντικατάστασης εξοπλισμού, τριψίματα και βάψιμο οργάνων 

παιδικής χαράς, συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις περιφράξεις των παιδικών 

χαρών και γενικότερα οποιαδήποτε εργασία μπορεί να χρειαστεί για την 

πιστοποίηση των μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου μας. 

 

Η τιμή αναφέρεται σε εργατοώρα ανά τεχνίτη για την πλήρη ολοκλήρωση 

των παραπάνω εργασιών και θα καταγράφεται σε δελτία επίσκεψης 

παιδικής χαράς που θα προσκομίζει ο ανάδοχος στην υπηρεσία. 

 



ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ  

                    (CPV : 37535200-9) 

 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κατασκευάζεται από μεταλλική χαλυβδοσωλήνα Φ27 t=2mm και φέρει μεταλλικά 

χαλυβδοελάσματα πάχους 3mm εκατέρωθεν. Τα χαλυβδοελάσματα φέρουν 

κατάλληλες οπές για την συγκράτηση τους στα δομικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

2. ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ + 1250 ( ΜΑΣΙΦ N.T) 

Αποτελείται από 19 ξύλα κατάλληλων διαστάσεων που στερεώνονται σε δύο 

μεταλλικές λάμες καμπύλου σχήματος. Εξωτερικά των λαμών φέρει δύο πλευρικά 

τόξα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30 mm. 

3. ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εκατέρωθεν. 

4. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 

Πρόκειται για κάθετη δοκό κατάλληλων διαστάσεων που συγκρατεί τις κουπαστές 

5. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ 

Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εσωτερικά των οποίων 

τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης. Τα πλαϊνά ξύλα, και στο σημείο που τοποθετείται 

το πλακάζ θαλάσσης φέρουν κατά το μήκος τους εγκοπή ικανού φάρδους και 

βάθους στην οποία και εισχωρεί το πλακάζ. Στο επάνω μέρος της ράμπας 

τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές για την βοήθεια του χρήστη 

6. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ+950 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 

Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσσης 

κατάλληλων διαστάσεων και το οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του χρήστη. 

 

7. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm 

Πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. 

 

8. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΥΣΗ) L=400mm, L=600mm, 

L=1000mm 



Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές 

στις οποίες συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το 

χαλυβδοέλασμα συγκολλείται με σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. 

Στην απόληξη του σωλήνα συγκολλείται μεταλλικό τεμάχιο για την αποφυγή 

στρέψης κατά την πάκτωση. 

9. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (+1250) (ΒΙΔΩΜΑ Ή 

ΠΑΚΤΩΣΗ) 

Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα φάρδους 30mm και 

πάχους 4mm. Στην μέση συγκολλάται σωλήνας διαμέτρουΦ33,7mm ο οποίος είτε 

πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 

10. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 

Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από σιδερογωνιά κατάλληλης διατομής και 

πάχους 5mm. Στην μέση συγκολλείται σωλήνας διαμέτρου Φ33,7mm ο οποίος είτε 

πακτώνεται είτε βιδώνεται στην επιφάνεια έδρασης. 

11. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 

Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα 

κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 

30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων 

στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG) πάχους 

12mm. 

12. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 

Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα 

κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 

30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων 

στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 

15mm. 

13. ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΣΚΕΛΕΤΟ) 

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι 

οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 

40x3mm. Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλείται χαλυβδοέλασμα 

πάχους4mm για την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος 

λάμες φέρουν οπές για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως 

πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές 

για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 



14. ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΣΚΕΛΕΤΟ) 

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι 

οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους. Στην αρχή και 

στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλείται χαλυβδοέλασμα για την στερέωση τους 

στις κολώνες των πύργων. Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές για την στερέωση 

των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς 

κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 

15. ΠΑΤΑΡΙ ΠΥΡΓΟΥ  

Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

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

Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ δαπέδου πάχους 21 mm τουλάχιστον 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 95x45 mm περίπου, θα ενώνονται μεταξύ τους 

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

το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21 mm 

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

θα γίνεται με ξυλόβιδες. 

16. ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000) 

Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1000mm 

πάχους 12mm. 

17. ΚΟΛΩΝΑ 95Χ95 ΕΠΕΞΕΡΓ. 

Προμήθεια και μεταφορά υποστυλώματος διατομής 95x95mm. 

18. ΚΟΛΩΝΑΦ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. (ΚΟΥΝΙΑΣ) 

Σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Στο επάνω μέρος της φέρει 

κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική διάταξη για την σύνδεση της με τον οριζόντιο 

φορέα. 

19. ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20 M 

Η τετραγωνική σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα τα οποία 

διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους 

τετράγωνο πλευράς 2500mm. 

20. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) 



O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο 

μήκος, και σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για 

την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου. 

21. ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο 

μήκος, έναν σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει 

για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου και πέντε σωλήνες 

Φ33.7 mm μορφοποιημένες σε σχήμα ‘Π’ τοποθετημένες οριζόντια στον κυρίως 

άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα ‘πατήματα’ της αναρρίχησης 

22. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 

Τρίγωνο - μετώπη κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. 

 

23. ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 

Τρίγωνο - μετώπη κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm 

24. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL 

Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm 

25. ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY 

Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm 

26. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙXΤΗ HPL (ΚΟΜΠΛΕ) 

Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα από 

πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν 

μεταξύ τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα 

κατάλληλων διαστάσεων που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω 

μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται 

δύο τρίγωνα - μετώπες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm που συνδέονται με τα 

ξύλα και τα υποστυλώματα. 

27. ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100X100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙXΤΗ PLY ΚΟΜΠΛΕ 

Προμήθεια και μεταφορά δίρριχτης σκεπής, που αποτελείται από δύο φύλλα HPL 

(τύπου MEG) πάχους 12mm και κατάλληλων διαστάσεων, που σχηματίζουν μεταξύ 

τους γωνία. Στο κάτω μέρος των φύλλων βρίσκονται τέσσερα ξύλα κατάλληλων 

διαστάσεων που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των 

υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο 



τρίγωνα - μετώπες από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm που συνδέονται με τα 

ξύλα και τα υποστυλώματα. 

28. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 

Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα 

κατασκευασμένου από HPL εξωτερικής χρήσης (τύπου MEG), κατάλληλων 

διαστάσεων και πάχους 12mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά 

στήριξης. 

29. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY (ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 

Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα 

κατασκευασμένου από πλακάζ θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων και πάχους 

20mm. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

30. ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) 

Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο που τοποθετείται στις απολήξεις της σπείρας του 

ελατηρίου. Δημιουργεί επίπεδη επιφάνεια έδρασης και φέρει οπές για την σύνδεση 

με τον φορέα και την βάση. Κατασκευάζεται από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα 

κατάλληλου πάχους. 

31. ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm / H=400mm) 

Ελατήριο κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm ύψος 

400mm και διάμετρο 200mm και αποτελείται επιπλέον από δύο μεταλλικά καπάκια 

σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης 

τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται 

να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. 

32. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο ζωάκι που κατασκευάζεται από 

HPL τύπου MEG κατάλληλων διαστάσεων. 

33. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο που κατασκευάζεται από πλακάζ 

θαλάσσης κατάλληλων διαστάσεων. 

34. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) 

Η μορφή κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm 

35. ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) 

Η μορφή κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 

 



36. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ 

Χειρολαβή σε παιχνίδι ελατηρίου, κατασκευασμένη από πλαστικό ανθεκτικό στην 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

37. ΠΟΔΟΛΑΒΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ 

Ποδολαβή σε παιχνίδι ελατηρίου, κατασκευασμένη από πλαστικό ανθεκτικό στην 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

38. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΟΤ) (ΚΟΜΠΛΕ) 

(ΤΜΧ-2ΤΜΧ /ΚΑΘΙΣΜΑ) 

Αντικατάσταση αλυσίδας (DΙΝ 766) γαλβανισμένη εν θερμώ με πάχος κρίκου 6mm 

σε κούνια παίδων και νηπίων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ακατάλληλη αλυσίδα ή 

έχει υποστεί βλάβη. Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης της παλαιάς αλυσίδας 

και τις εργασίες τοποθέτησης της νέας συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων υλικών στήριξης. 

39. ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6) 

Ταχυκρίκος ασφαλείας ναυτικού τύπου παξιμάδι Μ6 

40. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΠΥΡΟΣ-ΚΟΠΙΛΙΑ) 

Προμήθεια και μεταφορά κουζινέτου για την ανάρτηση κούνιας. Για την ανάρτηση 

του καθίσματος της κούνιας χρησιμοποιείται ειδική διάταξη που αποτελείται από 

διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η 

διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. 

41. ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΥΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 

Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 

1000mm, και καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό 

του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη- δίχτυ από πολυαιθυλένιο με 

κατάλληλα ανοίγματα. Αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που 

απολήγουν στο κάθισμα-φωλιά 

42. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ (360ο) ΙΝΟΧ 

Ειδική διάταξη κουζινέτου κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

304L βαρέως τύπου. Το κουζινέτο πέραν της παλινδρόμησης του έχει την 

δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο για την αποφυγή καταπόνησης της αλυσίδας 

κατά την περιστροφή. 

43. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ (Φ76) 



Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 

σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 

μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω 

τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 

44. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ (Φ76) 

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 

σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 

μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω 

τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 

45. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ (Φ76) 

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 

σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 

μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω 

τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 

46. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ (Φ76) 

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από 

σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει 

μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω 

τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. 

47. ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 

Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια και είναι ανθεκτικό σε φθορά από χημικές 

ουσίες, περιέχει σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις 

ακτινοβολίες και παρέχει αντιστατική προστασία. Το κάθισμα φέρει εσωτερικά 

μεταλλική λάμα αλουμινίου και περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ, ώστε το 

κάθισμα να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. Το κάθισμα διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ΕΝ1176:2017. 

48. ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ 

Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως 

από καουτσούκ και φέρει πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

Το κάθισμα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2017. 

49. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ 

Προμήθεια και μεταφορά κωνικού τριβέα κίνησης κατάλληλων διαστάσεων ή ίσιας 

μορφής κατάλληλων διαστάσεων. 

50. ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) 



Αντικατάσταση δαπέδων μύλου κατάλληλων διαστάσεων από πλακάζ θαλάσσης 

κατάλληλης διαμέτρου και πάχους 0,02m. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά 

στήριξης. 

51. ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 

Πάτωμα μύλου κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2mm με 

αυλακωτή - αντιολισθητική επιφάνεια. 

52. ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ 

Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα 

ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης 

του μύλου. 

53. ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ Η ΒΙΔΩΜΑ) 

Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα 

ανάλογα σημεία φέρει διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης 

του μύλου. Στο κάτω μέρος φέρει διάταξη με μεταλλικά επιπλέον 

χαλυβδοελάσματα για τη αντιστήριξη της βάσης και την πάκτωση της στο 

σκυρόδεμα. 

54. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΕΓΑΛΟ) 

Ακραίο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 

12mm 

55. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL (ΜΙΚΡΟ) 

Ενδιάμεσο τεμάχιο καθίσματος μύλου κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG 

πάχους 12mm 

56. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΕΓΑΛΟ) 

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 

και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

57. ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΤΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY (ΜΙΚΡΟ) 

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm 

και με αντιολισθητική επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

58. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY) 

Προμήθεια και μεταφορά τιμονιού μύλου από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm, με 

το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. 



59. ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL) 

Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm 

με τις κατάλληλες οπές για την σύνδεση του στην ροζέτα βάσης του άξονα. 

60. ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

Ενισχυμένο ενδιάμεσο μεταλλικό τεμάχιο κατασκευασμένο από σωλήνα κατάλληλης 

διατομής πάχους για τη σύνδεση του άξονα του μύλου με το τιμόνι χρήσης. 

61. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικών συνδέσμων για σχοινί αναρρίχησης με μεγάλη 

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, από 

πολυαμίδιο (PA) το οποίο φέρει σταθεροποιητές για την προστασία από τις 

υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

62. ΠΛΑΣΤΤΚΟ "STOP” ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 

Ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό τεμάχιο με διαμορφωμένες «αυλακώσεις» ώστε να 

εισέρχονται οι σπείρες του ελατηρίου. Διαμορφωμένες διαστάσεις ώστε στην 

μέγιστη συμπίεση των σπειρών να τηρείτε η απόσταση κατά ΕΝ 1176 για την 

αποφυγή σύνθλιψης δακτύλου. 

63. ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού προστατευτικού (καπάκι) ενδεικτικών 

διαστάσεων 10X10cm το οποίο εφαρμόζει στο τελείωμα της κολώνας του 

παιχνιδιού προς αποφυγή τραυματισμών. 

64. ΤΑΠΑ Φ8,Φ10-12 

Προστατευτική τάπα με οπή για την ανάλογη βίδα σε αντίστοιχη διατομή. 

Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο. 

65. ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Polyethylen)  

Εργονομική χειρολαβή-αναβολέας αναρρίχησης κατασκευασμένη από 

πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα. 

66. ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ (2/ΘΕΣΕΩΝ) 

Η βάση κατασκευάζεται από καμπυλωτό (τοξοτό) σωλήνα 2’ κατάλληλου πάχους 

και ύψους. Στην κορυφή του τόξου τοποθετούνται ελάσματα με οπές ώστε να 

συγκρατείται ο άξονας κίνησης του ρουλεμάν. 

67. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

Αντικατάσταση καθισμάτων τραμπάλας με ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης 

ενδεικτικού πάχους 20mm. Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης του παλαιού 



καθίσματος και τις εργασίες τοποθέτησης του νέου συμπεριλαμβανομένων όλων 

των απαραίτητων υλικών στήριξης. 

68. ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

Τοποθέτηση προστατευτικών ελαστικών στη βάση καθισμάτων τραμπάλας 

κατάλληλου πάχους που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την 

επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. 

69. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

Η χειρολαβή θα είναι έλασμα θερμής έλασης, διατομής Ø 1’’ τουλάχιστον, 

διαμορφωμένη κατάλληλα για να μην δημιουργούνται παγιδεύσεις. 

70. ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

Μεταλλική μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως 

τύπουΦ27mm. 

71. ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 

Ξυλοτεμάχιο από ξυλεία πεύκης κατάλληλης διατομής, ικανό να δεχτεί την 

τοποθέτηση της τσουλήθρας. 

72. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  

Το προστατευτικό της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή 

θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Έχει ύψος 105cm και πλάτος 87cm. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της 

περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένα σε καλούπια. Φορμάρεται από γραμμική 

χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) 

προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, που είναι μη τοξικό, τοποθετείται με την 

περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

73. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (+950) 

Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε 

καλούπια. Φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

(polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, 

που είναι μη τοξικό, τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του 

φορμαρίσματος. Είναι μονοκόμματη και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα 

προστασίας από το ίδιο υλικό για την αποφυγή πτώσεων. 

74. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (+1250) 



Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε 

καλούπια. Φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

(polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, 

που είναι μη τοξικό, τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του 

φορμαρίσματος. Είναι μονοκόμματη και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα 

προστασίας από το ίδιο υλικό για την αποφυγή πτώσεων. 

75. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (+1550) 

Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε 

καλούπια. Φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη 

(polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, 

που είναι μη τοξικό, τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του 

φορμαρίσματος. Είναι μονοκόμματη και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα 

προστασίας από το ίδιο υλικό για την αποφυγή πτώσεων. 

76. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+950) PLY 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 

τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ πάχους 30χιλ τουλάχιστον. 

77. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1250) PLY 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 

τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ πάχους 30χιλ τουλάχιστον. 

78. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1550) PLY 



Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 

τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ πάχους 30χιλ τουλάχιστον. 

79. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1850) PLY 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 

τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ πάχους 30χιλ τουλάχιστον. 

80. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+950) HPL 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 

τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από HPL πάχους 18χιλ τουλάχιστον. 

81. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1250) HPL 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 



τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από HPL πάχους 18χιλ τουλάχιστον. 

82. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1550) HPL 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 

τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από HPL πάχους 18χιλ τουλάχιστον. 

83. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1850) HPL 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

Μία μεταλλική σκάφη 

Δύο πλευρικά προστατευτικά  

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος 530mm περίπου. Η σκάφη θα 

αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή GFRP πάχους 

τουλάχιστον 4,5 mm και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία 

κατασκευάζονται από HPL πάχους 18χιλ τουλάχιστον. 

 

84. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΠΑΧΟΣ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 

Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Η 

συγκόλληση των στρώσεων πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία 

αφορά το κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών 

με τα κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των επιφανειών με 

χρώματα νερού. (m3) 

85. ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ) 

Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Στις τελικές 

επιφάνειες πρεσάρεται βιομηχανικά επίστρωση φαινολικού υλικού (αντιολισθητικού) 

που δεν επιδέχεται βαφή. Η συγκόλληση των στρώσεων πραγματοποιείται με 

κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές 



διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς 

και το βάψιμο των επιφανειών με χρώματα νερού. (m3) 

86. ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ/ m3 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκα αρκτικού κύκλου, 

υγρασίας 16-18%. 

Ξυλεία Πεύκης (προέλευσης Σουηδίας) ποσοστού υγρασίας ~15%. Η επιφάνεια της 

ξυλείας είναι επεξεργασμένη και με ομαλές επιφάνειες. Όλες οι ακμές φέρουν ράδια 

κατάλληλα. Η τελική επεξεργασία αφορά βαφή με χρώματα νερού κατόπιν επιλογής 

της υπηρεσίας. 

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 

ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2- Πρεσαριστή 

ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 Συντελεστής συρρίκνωσης/ διόγκωσης ανά 1% 

μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0- 30%) Ακτινικά 0,0015 Εφαπτομενικά 0,003 Κατά 

μήκος 0,00007 

• Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

 

87. ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι φιλικά προς τα παιδιά και το 

περιβάλλον, μη τοξικά και σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

 

88. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 25 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 

EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 

ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων. 



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

πτώσης (1300mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος 

κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 

37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση 

κατά ISO 26000:2010. 

 

89. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 29,5 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 

EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 

ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

πτώσης (1400mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος 

κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 

37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση 

κατά ISO 26000:2010. 

 

90. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 34 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 

EPDM,  ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 

ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

πτώσης (1500mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 



πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος 

κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 

37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση 

κατά ISO 26000:2010. 

 

 

91. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 40,5 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 

EPDM,  ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 

ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

πτώσης (1700mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος 

κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 

37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση 

κατά ISO 26000:2010, επί ποινή αποκλεισμού.  

 

92. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 46,5 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 

EPDM,  ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 

ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

πτώσης (1900mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 



πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019, 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος 

κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 

37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση 

κατά ISO 26000:2010, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

93. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών 

διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος 65 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει 

υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο 

EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 

ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν 

εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 

πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

πτώσης (2400mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2019 από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος 

κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 και ISO 

37001:2016, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, καθώς και βεβαίωση 

κατά ISO 26000:2010, επί ποινή αποκλεισμού. 

 Από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος 

δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η 

οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.  

94. ΠΑΓΚΑΚΙ 

Διαστάσεις 

Μήκος  1800 mm 

Πλάτος 515 mm 

Ύψος 825 mm 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το παγκάκι αποτελείται από δύο μεταλλικά στηρίγματα έδρασης και δύο ξύλινα μέρη 

(κάθισμα  και πλάτη).   



Τα ξύλινα μέρη αποτελούνται από πέντε δοκούς διαστάσεων 1800Χ95Χ45mm, οι 

τρείς για το κάθισμα και οι δύο για την πλάτη, με άκρα στρογγυλεμένα (R10mm) για 

την αποφυγή τραυματισμών.   

Το κάθε στήριγμα κατασκευάζεται από δύο μεταλλικούς σωλήνες, διαμέτρου Φ60 

mm., βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή.   

Ο ένας σωλήνας είναι καμπυλωμένος σε αμβλεία γωνία, και πακτώνεται στην 

θεμελίωση υπό αμβλεία γωνία, στην ίδια κατεύθυνση με την προηγούμενη. 

Ο δεύτερος σωλήνας συγκολλάται οριζόντια στον πρώτο, με το επάνω μέρος του να 

απέχει 300 mm. από το δάπεδο του χώρου.  

Στο κάτω μέρος του πρώτου σωλήνα συγκολλάται λάμα διαστάσεων 220Χ70Χ5mm., 

μέσω της οποίας βιδώνεται στην θεμελίωση.  

95. ΚΑΔΟΣ 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 900mm 

Διάμετρος 340mm  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο κάδος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη 

επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο σκελετός θα κατασκευάζεται από δύο 

μεταλλικές λάμες πάχους τουλάχιστον 3mm και διαστάσεων περίπου 950x40mm 

διαμορφωμένες σε κυκλική στεφάνη διαμέτρου περίπου 300mm και τοποθετημένες 

παράλληλα καθ' ύψος.  

Ο μεταλλικός σκελετός  θα επενδύεται με ξύλα διατομής περίπου 45x30mm και 

μήκους περίπου 520mm.  

Ο μεταλλικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 0,80mm, θα έχει διάμετρο περίπου Φ300mm και ύψος περίπου 465mm. 

Ο κάδος θα στηρίζεται σε ένα μεταλλικό σωλήνα διατομής Φ60mm που στο πάνω 

μέρος θα συγκολλάται σε ειδικά μεταλλικά τεμάχια, ενώ στο κάτω μέρος θα 

συγκολλάται σε μεταλλική φλάντζα για την πάκτωση στο έδαφος. 

96. ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης από περαστά κιγκλιδώματα ενδεικτικού τύπου 

ASCO από διαμήκεις λάμες και εγκάρσιες ίσιες ράβδους, με πέρασμα των εγκάρσιων 

βεργών σε προκατασκευασμένες οπές, στην μέση ή στο πάνω μέρος των διαμηκών 

λαμών και σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζοντας κατάλληλους 

τετράγωνους βρόγχους 50χ125mm. Η βασική λάμα έχει διαστάσεις 25χ2mm βασικό 

μήκος 2000mm αξονικά και ύψος 800mm, υποστυλώματα από δοκούς IPN 80mm σε 

αξονική απόσταση 1,50m, γαλβανισμένες εν θερμό κατά ISO 1461 και βαμμένες σε 

αποχρώσεις RAL με ηλεκτροστατική βαφή, πλήρως τοποθετημένο στον σκελετό της 



περίφραξης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας.  

 

 

Άγια Παρασκευή  

25/5/2020 

                                                                                                                      

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Χαράλαμπος Φρούντζος 

Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ A’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ   ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο  1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσίας για 

«Συντηρήσεις παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού υπαίθριων χώρων έτους 2020-2021» της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Αγίας 

Παρασκευής, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί για την παροχή της 

ανωτέρω Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του ν.3463/06 «Νέος Δημοτικός 

και Κοινοτικός Κώδικας», οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» . 

 

Άρθρο 3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 

 

 

«Συντηρήσεις παιδικών χαρών και αστικού 

εξοπλισμού υπαίθριων χώρων έτους 2020-

2021»    

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Αρ/Μελέτης: 

 

36 /2020 

Προϋπ.: 74.276,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 

 

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΗΛ:  2132004519             

ΦΑΞ: 2132004513  

e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr 

  

Xρήση:  2020-2021  

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

CPV: 50870000-4  

37535200-9 

Κ.Α.: 30.6262.34 

mailto:h.frountzos@agiaparaskevi.gr


 Εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του  Υπουργείου Εσωτερικών και οι αντίστοιχες 

προς το είδος της  εκτελούμενης παροχής υπηρεσίας, όπου υπάρχουν, τεχνικές 

προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων και οι αντίστοιχες προς το 

είδος της  εκτελούμενης υπηρεσίας ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ. Όλα 

τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του 

Αναδόχου στις ακριβείς θέσεις τους, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου 

και του Επιβλέποντα της Υπηρεσίας. 

Οι παρακάτω όροι για την ανωτέρω Υπηρεσία είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση έστω 

και με έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών ή την 

έκπτωση του αναδόχου. 

1. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, καλαίσθητα, 

λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα, 

συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση των 

χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων τους. 

2. Όπου αναφέρονται απαιτήσεις ασφαλείας και πρότυπα (ΕΝ 1176, ΕΝ 1177, ΕΝ71, 

ISO9001, ISO14001 κλπ.), εννοείται πάντα ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ – 

ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ την ημέρα εγκατάστασης του είδους. 

Άρθρο 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

1) Η Σύμβαση, 

2) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

3) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, 

4) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

5) Η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης της Υπηρεσίας, 

6) Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης της Υπηρεσίας,  

 
Άρθρο 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ 

Στην συνολική τιμή της παροχής υπηρεσιών, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες 

γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εν λόγω παροχήςυπηρεσίας. 

Άρθρο 6: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 Οι τιμές μονάδος, που προκύπτουν από το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της 
προσφοράς, του Αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της παροχής 
υπηρεσίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. 

 

Άρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

 Η παροχή της υπηρεσίας θα παρέχεται ανάλογα με τις εντολές της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αλλά μέσα στην προβλεπόμενη συνολικά 

προθεσμία. Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας θα ορίζεται από τη Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.  

Σε περίπτωση καθυστερήσεως παροχής της υπηρεσίας, επιβάλλονται στον Ανάδοχο, 

κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 



 Η προθεσμία εκτελέσεως της παροχής  υπηρεσίας, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από 
την υπογραφή του συμφωνητικού, το οποίο επέχει και θέση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής για να παρέχει τις υπηρεσίες του. Μετά την οριζόμενη προθεσμία επιβάλλονται 
οι νόμιμες κυρώσεις. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν4412/2016 

Άρθρο 9: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 Η παροχή υπηρεσίας θα ελέγχεται από τον αρμόδιο κατά νόμο  Επιβλέποντα.  Ο 

Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέχει εκ νέου τις υπηρεσίες του, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, 

σε περίπτωση μη ορθής ή ελλιπούς συντήρησης της κατασκευής. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου σε συμμόρφωση των υποδείξεων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ο Δήμος δικαιούται να προβεί από 

μόνος του στις συντηρήσεις ή επισκευές εις βάρος του Αναδόχου. 

Άρθρο 10: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 Τα υλικά  συντήρησης πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Άρθρο 11: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή 

οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον Ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο 

Ανάδοχος.  

Γενικά ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων 

ασφαλείας και την τήρηση της Εργατικής νομοθεσίας, όρο που τον αποδέχεται απολύτως 

μετά την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να δικαιολογείται οποιαδήποτε επίκληση άρνησης 

γνώσης της σχετικής νομοθεσίας και χωρίς να είναι απαραίτητη η έγγραφη επισήμανση από 

πλευράς της επίβλεψης της απαίτησης τήρησης και συμμόρφωσης με όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα ασφαλείας και κανονισμούς εργατικής νομοθεσίας γενικά. 

Άρθρο 12: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 Ο έλεγχος της παροχής υπηρεσίας από πλευράς του Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια 

της, η μεταφορές υλικών και προσωπικού και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για 

την παροχή της υπηρεσίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

Άρθρο 13: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

αΤο αντικείμενο της Σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της από 

πλευράς Αναδόχου. Μεταβολή του αντικειμένου επιτρέπεται από πλευράς Δήμου όταν 

συντρέχουν αντικειμενικά στοιχεία που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση μέρους της 

παρούσης Παροχής Υπηρεσιών. 

                                                                      Αγία Παρασκευή, 

                                  25-5-2020 
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1 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ 

Εργατοώρα 1600 25,00 €  
                      

40.000,00 €  

ΟΜΑΔΑ Β : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ  (CPV 37535200-9)  

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ L=800 ΜΕ ΛΑΠΑΤΣΕΣ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Τεμ.   

                    

25,00 €  
  

2 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ+ 1250            

( ΜΑΣΙΦ N.T) 
Τεμ.   

                  

570,00 €  
  

3 
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ 

(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Τεμ.   

                    

32,00 €  
  

4 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

ΣΚΑΛΑΣ(+950_+1250_ΡΑΜΠΑΣ) 
Τεμ.   

                    

18,00 €  
  

5 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ (+600) ΚΟΜΠΛΕ Τεμ.   
                  

240,00 €  
  

6 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΙΣΙΑ +950         

(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 
Τεμ.   

                  

210,00 €  
  

7 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ16mm Μέτρα   
                    

90,00 €  
  

8 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ) 

L=400mm, L=600mm, L=1000mm 
Τεμ.   

                    

28,00 €  
  

9 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 

(+1250) (ΒΙΔΩΜΑ Ή ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Τεμ.   

                    

10,00 €  
  

10 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΒΙΔΩΜΑ Ή 

ΠΑΚΤΩΣΗ) 
Τεμ.   

                    

10,00 €  
  

11 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ (HPL) 
Τεμ.   

                  

320,00 €  
  

12 
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ (PLY) 
Τεμ.   

                  

210,00 €  
  

13 
ΠΑΤΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ    

(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 
Τεμ.   

                  

320,00 €  
  

14 
ΠΑΤΩΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

(ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 
Τεμ.   

                  

280,00 €  
  

15 ΠΑΤΑΡΙ ΠΥΡΓΟΥ Τεμ.   
                  

240,00 €  
  

16 
ΤΟΥΝΕΛ GFRP (L=1000)Dia 600      

(Single Face) 
Τεμ.   

                  

380,00 €  
  

17 ΚΟΛΩΝΑ 95X95 ΕΠΕΞΕΡΓ. Μέτρα   
                    

30,00 €  
  

18 
ΚΟΛΩΝΑ Φ60 / L=2400mm ΕΠΕΞΕΡ. 

(ΚΟΥΝΙΑΣ) 
Τεμ.   

                    

60,00 €  
  

19 ΣΚΕΠΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ 1,20+1,20Μ Τεμ.   
                  

410,00 €  
  



20 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ (ΙΣΙΟΣ) Τεμ.   
                    

90,00 €  
  

21 ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ Τεμ.   
                  

125,00 €  
  

22 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL Τεμ.   
                    

80,00 €  
  

23 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY Τεμ.   
                    

60,00 €  
  

24 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ HPL Τεμ.   
                  

255,00 €  
  

25 ΦΥΛΛΟ ΣΚΕΠΗΣ PLY Τεμ.   
                  

160,00 €  
  

26 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ 

HPL (ΚΟΜΠΛΕ) 
Τεμ.   

                  

480,00 €  
  

27 
ΣΚΕΠΗ ΠΥΡΓΟΥ 100Χ100 ΠΑΝΕΛ 2/ΡΙΧΤΗ 

PLY ΚΟΜΠΛΕ 
Τεμ.   320,00 €   

28 ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL Τεμ.   
                  

210,00 €  
  

29 ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ PLY Τεμ.   
                  

140,00 €  
  

30 ΠΙΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (D=200mm) Τεμ.   
                    

22,00 €  
  

31 ΕΛΑΤΗΡΙΟ (D=200mm/ H=400mm) Τεμ.   
                  

120,00 €  
  

32 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ.   
                    

42,00 €  
  

33 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ.   
                    

28,00 €  
  

34 ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (HPL) Τεμ.   
                  

230,00 €  
  

35 ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (PLY) Τεμ.   
                  

145,00 €  
  

36 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ Τεμ.   
                       

9,00 €  
  

37 ΠΟΔΟΛΑΒΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ Τεμ.   
                       

7,00 €  
  

38 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ Τεμ.   
                    

23,50 €  
  

39 
ΤΑΧΥΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Μ6) 
Τεμ.   

                       

1,20 €  
  

40 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΥΝΙΑΣ  Τεμ.   
                    

28,00 €  
  



41 
ΣΤΕΦΑΝΙ ΦΩΛΙΑΣ Φ100 (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ) (ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ) 
Τεμ.   

                  

980,00 €  
  

42 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΦΩΛΙΑΣ ΙΝΟΧ Τεμ.   
                  

130,00 €  
  

43 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1/Θ 

(Φ76) 
Τεμ.   

                  

100,00 €  
  

44 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 2/Θ 

(Φ76) 
Τεμ.   

                  

115,00 €  
  

45 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 3/Θ 

(Φ76) 
Τεμ.   

                  

150,00 €  
  

46 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 4/Θ 

(Φ76) 
Τεμ.   

                  

200,00 €  
  

47 ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΚΕΤΟ Τεμ.   
                    

55,00 €  
  

48 ΚΑΘΙΣΜΑ KΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΚΕΤΟ Τεμ.   
                  

110,00 €  
  

49 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΛΩΝ Τεμ.   
                    

25,00 €  
  

50 ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (PLY) Τεμ.   
                  

270,00 €  
  

51 
ΠΑΤΩΜΑ ΜΥΛΟΥ Φ160 (ΑΥΛΑΚΩΤΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 
Τεμ.   

                  

210,00 €  
  

52 ΑΞΟΝΑΣ ΜΥΛΟΥ Τεμ.   
                  

100,00 €  
  

53 ΒΑΣΗ ΜΥΛΟΥ (ΠΑΚΤΩΣΗ Η ΒΙΔΩΜΑ) Τεμ.   
                  

120,00 €  
  

54 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 

(ΜΕΓΑΛΟ) 
Τεμ.   

                  

210,00 €  
  

55 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ HPL 

(ΜΙΚΡΟ) 
Τεμ.   

                  

190,00 €  
  

56 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 

(ΜΕΓΑΛΟ) 
Τεμ.   

                  

155,00 €  
  

57 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΥΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ PLY 

(ΜΙΚΡΟ) 
Τεμ.   

                  

115,00 €  
  

58 ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (PLY) Τεμ.   
                    

25,00 €  
  

59 ΤΙΜΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (HPL) Τεμ.   
                    

35,00 €  
  

60 ΡΟΖΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Τεμ.   
                    

27,00 €  
  

61 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
Τεμ.   

                    

15,00 €  
  



62 ΠΛΑΣΤΙΚΟ "STOP" ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Τεμ.   
                       

2,00 €  
  

63 ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 95Χ95 Τεμ.   
                       

2,50 €  
  

64 ΤΑΠΑ Φ8, Φ10-12 Τεμ.   
                       

1,80 €  
  

65 ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  (Polyethyle) Τεμ.   
                    

15,00 €  
  

66 
ΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

(2/ΘΕΣΕΩΝ) 
Τεμ.   

                    

80,00 €  
  

67 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ Τεμ.   
                    

25,00 €  
  

68 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Τεμ.   
                    

50,00 €  
  

69 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ Τεμ.   
                    

28,00 €  
  

70 ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Τεμ.   
                    

25,00 €  
  

71 ΔΟΚΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Τεμ.   
                    

20,00 €  
  

72 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  Τεμ.   
                  

135,00 €  
  

73 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (+950) Τεμ.   
                  

380,00 €  
  

74 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (+1250) Τεμ.   
                  

450,00 €  
  

75 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (+1550) Τεμ.   
                  

540,00 €  
  

76 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+950) PLY Τεμ.   
                  

390,00 €  
  

77 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1250) PLY Τεμ.   
                  

470,00 €  
  

78 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1550) PLY Τεμ.   
                  

570,00 €  
  

79 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1850) PLY Τεμ.   
                  

680,00 €  
  

80 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+950) HPL Τεμ.   
                  

470,00 €  
  

81 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1250) HPL Τεμ.   
                  

580,00 €  
  

82 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1550) HPL Τεμ.   
                  

710,00 €  
  



 

 

83 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ GFRP/INOX (+1850) HPL Τεμ.   
                  

820,00 €  
  

84 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΠΑΧΟΣ)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 

M3   
               

4.100,00 €  
  

85 

ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟ 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

(ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ) 

M3   
               

5.180,00 €  
  

86 
ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ / m3 
M3   

               

1.900,00 €  
  

87 ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  Κιλό   
                    

13,80 €  
  

88 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

40ΜΜ 
Μ2   

                    

45,00 €  
  

89 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

45ΜΜ 
Μ2   

                    

47,00 €  
  

90 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

50ΜΜ 
Μ2   

                    

51,00 €  
  

91 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

60ΜΜ 
Μ2   

                    

56,00 €  
  

92 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

70ΜΜ 
Μ2   

                    

61,00 €  
  

93 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

100ΜΜ 
Μ2   80,00 €   

94 ΠΑΓΚΑΚΙ Τεμ.   280,00 €   

95 ΚΑΔΟΣ Τεμ.   240,00 €   

96 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Μ2   55,00 €   

     

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 
                          

40.000,00 €  

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 
                       

19.900,00 €  

   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
                       

59.900,00 €  

   

Φ.Π.Α 24% 
                          

14.376,00 €  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΥΛΙΚΑ & 

ΕΡΓΑΣΙΑ) 

                       

74.276,00 €  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


