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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών 

σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 202.473,40 € (συμπ. Φ.Π.Α 24%). 

Ο Δήμος Σαμοθράκης με το παρόν έργο-προμήθεια στοχεύει: 

1. στην αναβάθμιση των 2 υπαρχόντων παιδικών χαρών (Καμαριώτισσας-Λακκώματος) με την 

τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας  

2. στην προμήθεια εξοπλισμού – φωτισμού και δαπέδου ασφαλείας για μια παιδική χαρά  στον 

οικισμό Αλωνίων. 

3. στην προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού και δαπέδου ασφαλείας για την κατασκευή δεύτερης 

παιδικής χαρά στον οικισμό της Καμαριώτισσας 

Η αναβάθμιση των υποδομών των παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία καθώς στις δύο υπάρχουσες όπου 

έχει τοποθετηθεί άμμος ως επιφάνεια πτώσης, δημιουργεί προβλήματα με τη συντήρηση της, (λόγω 

έλλειψης προσωπικού στο Δήμο Σαμοθράκης) η οποία μη συντήρηση εγκυμονεί κατόπιν κινδύνους στην 

ασφάλεια της πτώσης των παιδιών. Ένας άλλος βασικός λόγος είναι η περιεκτικότητα  σε ρύπους (λόγω των 

αδέσποτων ζώων που εισέρχονται στη παιδική χαρά) οπότε η συχνή επαφή χέρι-στόμα γεννάει κίνδυνους 

για την υγεία στον πληθυσμό των παιδιών με αποτέλεσμα να μην έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. 

 Όσον αφορά την οργάνωση των παιδικών χαρών, η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και 

τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, με τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία τεσσάρων 

υποδειγματικών χώρων παιχνιδιού ως προς την ασφάλεια και τα ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση πάντοτε με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα, βασική πρόθεση 
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της μελέτης είναι η διαμόρφωση διακριτών περιοχών παιχνιδιού σε κάθε παιδική χαρά, έτσι ώστε να 

διεγείρεται το ενδιαφέρον όλων των επιμέρους ηλικιακών ομάδων και να ενισχύεται η κοινωνικοποίηση 

των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη στοχεύει στην προαγωγή της εξελικτικής διαδικασίας του παιδιού 

στην κοινωνική, νοητική, κινητική, δημιουργική και συναισθηματική διάσταση, κάτι το οποίο σημαίνει την 

απόκτηση μιας συμπεριφοράς βασιζόμενης στην ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης, του αυθορμητισμού 

και της κινητικότητας. Ειδικότερα, καθώς το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα και δικαίωμα όλων 

των παιδιών και σχετίζεται άμεσα με τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη 

διασκέδαση, κάθε χώρος παιχνιδιού οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη των κινητικών, πνευματικών και 

ψυχαγωγικών αναγκών των χρηστών/παιδιών στους οποίους απευθύνεται, μέσα από μια ποικιλία και 

αρμονική εναλλαγή λειτουργιών σε μια ισορροπημένη σχέση και αλληλουχία μεταξύ τους.  

Όσον αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή ισοδύναμου.  

Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης θα πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) 

συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται : 

- Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών και των δαπέδων 

ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει 

και να αποπερατώσει την πιστοποίησης της εγκατάστασης , κατά τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες 

αποφάσεις και στα πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), από αναγνωρισμένο φορέα, πιστοποίησης 

για τον σκοπό αυτό. Το πιστοποιητικό θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. 

-Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία των επιφανειών πτώσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι των 

επιφανειών πτώσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Οι έλεγχοι 

θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας  της  εγκατάστασης  των  επιφανειών  από  το  ολοκληρωμένο  

σύστημα  δαπέδου  ασφαλείας,  με κατάλληλα όργανα και δειγματοληπτικές μετρήσεις για τον έλεγχο 

κρίσιμου ύψους πτώσης HIC TEST. 

 

Το κόστος των ανωτέρω πιστοποιήσεων βαρύνει των Ανάδοχο. 

 

 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 3-9-2020 

H συντάξασα  

 

Ρωμανίδου Παρθένα 

Αρχ. Μηχ. ΠΕ4/Α’ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

-Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος Πλάτος Ύψος 

4000mm 4000mm 2500mm 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

7700x7700mm 4 3-14 

 

Οι φλάντζες θα είναι φτιαγμένες από φύλλο μετάλλου πάχους 10 mm, το μεταλλικό σώμα στο μέσον θα 

έχει κατασκευαστεί από μεταλλική κατατομή με διάμετρο 114 mm και πάχος υλικού 3 mm. Η οριοθέτηση 

του σχοινιού θα  γίνεται από πλαστικό ή αλουμίνιο. Το σχοινί που  χρησιμοποιείται θα έχει διάμετρο 16 mm 

με 6 καλώδια από χάλυβα και ένα εσωτερικό καλώδιο ινών. Οι βίδες και τα παξιμάδια που 

χρησιμοποιούνται θα είναι όλα από γαλβανισμένο υλικό. Ο πείρος που χρησιμοποιείται στη φλάντζα θα 
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είναι Μ16. Η κεντρική βίδα που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση της δομής σχοινιού θα είναι μια βίδα 

M16x90 με παξιμάδι M16. 

Θεμελίωση/Τοποθέτηση 

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

να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές .Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις 

µεθόδους της παραγράφου του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης  συνιστώνται  

από  σκυροδέµατος  C  16/20 και µεταλλική αγκύρωση ή απευθείας πάκτωση.  

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

-Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος Πλάτος Υψος 

7,30m 4,60m 3,60m 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

8,20Χ10,96m 12 3-8 

 

Ύψος πτώσης: 1.20m 

Το όργανο  θα  αποτελείται από  "τέσσερις πύργους" με δύο πατάρια ύψους 60εκ., ενός 90εκ. και ενός  

120εκ. 

Α) Οι πύργοι θα είναι ένας συνδυασμός παταριών και στύλων: 

-ΠΑΤΑΡΙΑ 

1) Οι δύο πύργοι  θα αποτελούνται από ένα τετράγωνο πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας ανά 

πύργο 935mmx935mm και ύψος 85μμ. Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8μμ. για να 

επιτρέψει στο νερό να περάσει. 
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Η αντιολισθητική επένδυση θα αποτρέπει τυχόν τραυματισμό  ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι  θα παράγεται με χύτευση με έγχυση και θα προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη 

διάρκεια των ετών. 

Το πρώτο πατάρι  θα βρίσκεται στο επίπεδο των 60εκ. και το δεύτερο στο επίπεδο των 120εκ. 

Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλο. Οι 

βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου. 

2) Οι άλλοι δύο πύργοι θα αποτελούνται από ένα τριγωνικό πατάρι πολυαιθυλενίου  χαμηλής πυκνότητας  

ανά πύργο διαστάσεων 935mmx935mm  και ύψους 85mm 

To πατάρι θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8mm για να επιτρέψει στο νερό να 

περάσει. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποτρέπει τυχόν τραυματισμό ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι θα  παράγεται με χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια 

των ετών. 

Το πρώτο πατάρι θα βρίσκεται στο επίπεδο των 60εκ. και το δεύτερο στο επίπεδο των 90εκ. 

Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλο. Οι 

βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου. 

- ΣΤΥΛΟΙ: 

Ο πύργος  θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους για τα τετράγωνα πατάρια και σε τρεις στύλους για 

τα τριγωνικά πατάρια. 

Οι στύλοι  θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος θα 

καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου. 

Η χρήση αλουμινίου θα αποτρέπει  αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυάται μια μεγάλη διάρκεια 

ζωής. 

Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και ένα 

τετράγωνο τμήμα 25mmx25mm. 

Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι  θα είναι προεγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" κάθε 

στύλου και  θα επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 

Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα  θα είναι ντυμένο με σύνθετα ξύλινα καλύμματα. 

Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και  θα παράγονται με 

την τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα. 

Οι στύλοι  θα προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του. 

Οι στύλοι  θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με γαλβανισμένες 

βάσεις ή με γαλβανισμένο ένθετο. 

Β) Στοιχεία που θα συνδέονται με τους πύργους: 

1) Μία σκάλα που  θα φθάνει στο πατάρι στο επίπεδο των 1,20μ. κατασκευασμένη από 4 πατήματα 

αλουμινίου πλάτους 538mm και βάθους 126mm με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι δύο πλευρές της σκάλας  

θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ  πάχους 19mm πολυαιθυλενίου (HDPE). 
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Η είσοδος  θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ. και διαμέτρου 32mm 

τοποθετημένη οριζόντια μεταξύ των δύο στύλων. 

2) Μία σκάλα θα  είναι  εξοπλισμένη με ένα πάτημα 860mmx350mm και  19mm πάχους  θα είναι 

κατασκευασμένο από HDPE φτάνοντας το ύψος παταριού στο επίπεδο των 60εκ. Το πλαίσιο  θα είναι 

κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38μμ. 

3) Μία σκάλα ανάμεσα στο  πατάρι των 60εκ. και το ψηλό πατάρι των 1,20μ. Η σκάλα  θα αποτελείται από 

δύο σκαλοπάτια κατασκευασμένα από χάλυβα επίστρωσης σκόνης μήκους 714mm, πλάτους 735mm και 

δύο πάνελ ασφαλείας τοποθετημένα κατακόρυφα και στις δύο πλευρές της σκάλας. Τα δύο πάνελ  θα είναι 

κατασκευασμένα από  HDPE πάχους 19mm 898mmx735mm. 

4) Μία γέφυρα σχοινιού θα είναι τοποθετημένη μεταξύ των δύο πύργων. 

Το πλαίσιο θα  είναι κατασκευασμένο από δύο γαλβανισμένους στρογγυλευμένους χαλύβδινους σωλήνες 

διαμέτρου 48mm και μήκους 1850mm τοποθετημένους οριζόντια μεταξύ των δύο πύργων. 

Η γέφυρα θα περιλαμβάνει 5 πατήματα που θα  συνδέονται με το χαλύβδινο πλαίσιο με σχοινί διαμέτρου 

16mm από γαλβανισμένο ατσάλινο καλώδιο πολυεστέρα. Τα πατήματα θα είναι κατασκευασμένα από 

πάνελ HDPE καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Κάθε πάτημα θα είναι μήκους 592mm, πλάτους 

197mm και πάχους 33mm. 

Τα σχοινιά  θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας 12 ορθογώνια 246mmx384mm. 

Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα  συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου. 

5) Μία τσουλήθρα μήκους 2,10μ και πλάτους 46εκ., θα είναι κατασκευασμένη από ένα ολισθαίνον τμήμα 

από ανοξείδωτο χάλυβα ή fiberglass πάχους 2μμ. και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και κυλινδρικό σε ένα 

τεμάχιο. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους19μμ, ύψους 

635μμ και πλάτους 422μμ και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ. και διάμετρο 32μμ. τοποθετημένη 

οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο στύλους. 

Οι πλευρές της ολίσθησης θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19μμ. 

Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού 120εκ. 

Μια διακόσμηση "λουλουδιών" θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές της τσουλήθρας. Διακόσμηση από 

πάνελ HDPE πάχους 19mm. Μεγέθη 684μμx663mm. 

6) Δύο οροφές: η μία μήκους 1210mm, πλάτους 1195mm και ύψους 624mm και η δεύτερη μήκους 1215mm 

πλάτους 1255mm και ύψους 656mm. Και οι δύο  θα είναι φτιαγμένες από πολύχρωμα HDPE πάνελ πάχους 

19mm ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο. 

7) Ένας κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης που φθάνει σε ύψος 60εκ. θα  είναι κατασκευασμένος από πάνελ 

HDPE πάχους 19μμ, 627mmx735mm και εξοπλισμένος  με 4 πατήματα HDPE  670x80x19mm. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους 19mm, ύψους 

635mm και πλάτους 422mm και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ. και διάμετρο 32mm 

τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο στύλους. 

8) Τρία πάνελ δραστηριοτήτων, ένα στο ισόγειο κάτω από το πατάρι ύψους 1,20μ με θέμα "Απολαύστε τα 

μαθηματικά",  ένα που βρίσκεται στο πατάρι  60εκ.  με θέμα "Αυτοκίνητο’’ και ένα με θέμα " Ασφάλεια’’ 

"στο ύψος παταριού 90εκ. Όλα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HDPE πάχους 19mm Τα πάνελ με θέμα 
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‘’Αυτοκίνητο’’ και ‘’Ασφάλεια’’ έχουν ύψος 903mm  πλάτος 730mm και το πάνελ με θέμα "Ακολουθώ τα 

Μαθηματικά"  έχει ύψος 350mm και πλάτος 860mm 

9) Ένα τοίχωμα αναρρίχησης  θα είναι τοποθετημένο μεταξύ των δύο στύλων. Το κύριο πλαίσιο θα είναι 

κατασκευασμένο από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38mm. Σχοινί διαμέτρου 

16mm από γαλβανισμένο καλώδιο από πολυεστέρα. Τα καλώδια κρατούνται στη θέση τους και συνδέονται 

με συνδέσμους αλουμινίου. 

Το πλαίσιο θα έχει συνολικό μήκος 1,80μ, 1,90μ το υψηλότερο επίπεδο και 1,60μ  το χαμηλότερο. 

Τα σχοινιά θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας ορθογώνια μεγέθους 290mm x305 mm. 

10) Μια διακόσμηση σε σχήμα δέντρου (514mmx476mm) θα είναι τοποθετημένη στην κορυφή του στύλου, 

όπου συνδέεται μια σκάλα. 

11) Δύο μπαλκόνια από διάτρητο φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα 1,2mm. Μια προεξοχή κατασκευασμένη από 

πάνελ HDPE πάχους  19mm θα τοποθετείται οριζόντια στην κορυφή του φύλλου αλουμινίου. Και τα δύο 

μπαλκόνια βρίσκονται στους δύο πύργους τριγώνου στα επίπεδα παταριών ύψους 60εκ και 90εκ. 

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 

προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου 

Δείγμα από τον στύλο  σε διάσταση τουλάχιστον  40εκ. - τεμάχιο ένα και  Δείγμα από το πατάρι  (σε διάσταση 

τουλάχιστον 30x30εκ)  με ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλου - τεμάχιο ένα θα 

προσκομιστούν στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού 

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΡΑΒΙ 

-Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος Πλάτος Υψος 
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7408mm 3578mm 3265mm 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

10500Χ7000mm 14 2-14 

 

Μέγιστο ύψος πτώσης: +1,20 m 

• Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,20 m. Το τυπικό επίπεδο θα είναι μεταλλικό και θα αποτελείται από 

έλασμα πάχους 4 mm. Στο κάτω μέρος του θα φέρει νευρώματα τύπου Ζ, πάχους 3 mm και ύψους 70 mm. 

Πλευρικά το πάτωμα θα έχει ύψος πλευράς 80 mm και φέρει οβάλ οπές για την πάκτωση των 

δραστηριοτήτων πάνω σε αυτό. Στις δύο από τις τέσσερις γωνίες του τυπικού επιπέδου θα διαμορφώνονται 

εγκοπές τετραγωνικής διατομής 90x90 mm που λειτουργούν ως υποδοχείς των ξύλινων δοκών. Οι δύο δοκοί 

διαστάσεων 90x90x2800 mm θα είναι από σύνθετη  ξυλεία πεύκης. Αυτές θα πακτώνονται στο τυπικό 

επίπεδο μέσω δύο κοχλιών Μ10x120 mm ανά δοκό. 

Όλο το τυπικό επίπεδο θα είναι συγκολλητό και θα φέρει PVC coating με εμβαπτισμό (ελαστομερές PVC). Η 

πρώτη ύλη αυτή θα  του προσδίδει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 

και σε χημικούς παράγοντες διάβρωσης. 

Στο άνω μέρος του τυπικού επιπέδου η λαμαρίνα θα είναι διάτρητη και το διαστασιολόγιο των οπών (οβάλ 

οπές) θα είναι σύμφωνο με τις διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν παιδότοπους εξωτερικών χώρων (ΕΛΟΤ, 

ΕΝ 1176). 

Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου θα είναι 1230x1140 mm. 

• Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,20 m. Το τυπικό επίπεδο θα είναι μεταλλικό και αποτελείται από 

λαμαρίνα πάχους 4 mm. Στο κάτω μέρος του θα φέρει νευρώματα τύπου Ζ, πάχους 3 mm και ύψους 70 mm. 

Πλευρικά το πάτωμα θα έχει ύψος πλευράς 80 mm και φέρει οβάλ οπές για την πάκτωση των 

δραστηριοτήτων πάνω σε αυτό. Στις τέσσερις γωνίες του τυπικού επιπέδου θα διαμορφώνονται εγκοπές 

τετραγωνικής διατομής 90x90 mm, που λειτουργούν ως υποδοχείς των ξύλινων δοκών στήριξης. Οι τέσσερις 

δοκοί διαστάσεων 90x90x2800 mm θα είναι από σύνθετη  ξυλεία πεύκης. Αυτές  θα πακτώνονται στο τυπικό 

επίπεδο μέσω δύο κοχλιών Μ10x120 mm ανά δοκό. 

Όλο το τυπικό επίπεδο θα είναι συγκολλητό και θα φέρει PVC coating με εμβαπτισμό (ελαστομερές PVC). Η 

πρώτη ύλη αυτή  θα του προσδίδει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 

και σε χημικούς παράγοντες διάβρωσης. 

Στο άνω μέρος του τυπικού επιπέδου η λαμαρίνα  θα είναι διάτρητη και το διαστασιολόγιο των οπών (οβάλ 

οπές) είναι σύμφωνο με τις διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν παιδότοπους εξωτερικών χώρων (ΕΛΟΤ, ΕΝ 

1176). 

Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου  θα είναι 1230x1230 mm. 

• Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,20 m. Το τυπικό επίπεδο θα  είναι μεταλλικό και  θα αποτελείται από 

λαμαρίνα πάχους 4 mm. Στο κάτω μέρος του φέρει νευρώματα τύπου Ζ, πάχους 3 mm και ύψους 70 mm. 

Πλευρικά το πάτωμα θα έχει ύψος πλευράς 80 mm και φέρει οβάλ οπές για την πάκτωση των 

δραστηριοτήτων πάνω σε αυτό. Στις δύο από τις τέσσερις γωνίες του τυπικού επιπέδου διαμορφώνονται 

εγκοπές τετραγωνικής διατομής 90x90 mm που λειτουργούν ως υποδοχείς των ξύλινων δοκών. Οι δύο δοκοί 

διαστάσεων 90x90x2800 mm είναι από σύνθετη ξυλεία πεύκης. Αυτές πακτώνονται στο τυπικό επίπεδο 

μέσω δύο κοχλιών Μ10x120 mm ανά δοκό. 
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Όλο το τυπικό επίπεδο θα είναι συγκολλητό και θα φέρει PVC coating με εμβαπτισμό (ελαστομερές PVC). Η 

πρώτη ύλη αυτή θα του προσδίδει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 

και σε χημικούς παράγοντες διάβρωσης. 

Στο άνω μέρος του τυπικού επιπέδου η λαμαρίνα  θα είναι διάτρητη και το διαστασιολόγιο των οπών (οβάλ 

οπές) είναι σύμφωνο με τις διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν παιδότοπους εξωτερικών χώρων (ΕΛΟΤ, ΕΝ 

1176). 

Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου  θα είναι 1230x1140 mm. 

• Μία ξύλινη σκάλα ανόδου για το τυπικό επίπεδο +1,20 m. Θα αποτελείται από δύο πλευρικές 

δοκούς διατομής 200x45x2140 mm, υλικού ξυλείας πεύκης και ενδιάμεσα τους εφαρμόζονται τα 

σκαλοπάτια διατομής 195x45x630 mm. Τα δύο πλευρικά προστατευτικά κάγκελα  θα είναι μεταλλικά εν 

θερμώ γαλβανισμένα και βαμμένα ηλεκτροστατικά με πούδρα (powder coating). Τα κάγκελα συνδέονται με 

το κυρίως σώμα της σκάλας μέσω βιδών Μ10x20 mm και με τις κολώνες του τυπικού επιπέδου μέσω 

ξυλόβιδων 6x60 mm με ροδελωτό κεφάλι. Η σύνδεση των σκαλοπατιών με το τυπικό επίπεδο θα 

πραγματοποιείται μέσω τριών βιδών Μ10x20 mm. Η σύνδεση της σκάλας με το τυπικό επίπεδο 

πραγματοποιείται μέσω τριών κοχλιών Μ10. Το διαστασιολόγιο και η κλίση της σκάλας είναι σχεδιασμένα 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-1176 

• Μία τσουλήθρα κυρτή στο +1,20 m. Τσουλήθρα κυρτή, προβολή μήκους 1800 mm, πλάτους 606 

mm, προσαρμοσμένη σε τυπικό επίπεδο των +1,20 m. Θα αποτελείται από το κύριο σώμα της διαδρομής 

κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της δραστηριότητας. Το κύριο σώμα της τσουλήθρας θα είναι 

κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, και η μέση κλίση της δεν ξεπερνά τις 35ο. Η προστατευτική είσοδος 

θα αποτελείται από το πολυαιθυλενικό πάνελ (για την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την εκκίνηση και για 

την αποτροπή έναρξης της δραστηριότητας σε όρθια στάση). Κατασκευασμένο με χύτευση εκ περιστροφής 

(rotation molding). Η πρώτη ύλη είναι σκόνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE, High Density 

Polyethylene) και σταθεροποιείται σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο 

χρόνο. Είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

• Ένα πάνελ δραστηριοτήτων με γράμματα. Θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ 

περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE, High 

Density Polyethylene) και σταθεροποιείται σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις 

ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. Οι διαστάσεις του θα είναι 70x930x1040 mm και θα φέρει κυλίνδρους που μπορούν να 

περιστρέφονται με χαραγμένα γράμματα. Λειτουργεί ως προστατευτικό αλλά και ως δημιουργική 

δραστηριότητα του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. 

• Δύο καθίσματα. Το κάθε κάθισμα θα  είναι κατασκευασμένο με χύτευση εκ περιστροφής (rotation 

molding) με πρώτη ύλη σκόνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), το οποίο θα  είναι 

σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη 

τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η σύνδεση του με τις 

κολώνες του εκάστοτε τυπικού επιπέδου γίνεται μέσω τεσσάρων ξυλόβιδων 6x60 mm. Οι διαστάσεις του 

είναι 950x700x300 mm. 

• Ένα πάνελ δραστηριοτήτων τρίλιζα. Θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ 

περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene) πολυαιθυλενίου 

υψηλής πυκνότητας, το οποίο είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις 

ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. Οι διαστάσεις του θα είναι 70x930x1040 mm και θα φέρει πρίσματα με τριγωνική βάση που 
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μπορούν να περιστρέφονται με χαραγμένα γράμματα. Λειτουργεί ως προστατευτικό αλλά και ως 

δημιουργική δραστηριότητα του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. Χρησιμοποιείται ως εκδοχή του κλασσικού 

παιχνιδιού της τρίλιζας. 

• Ένα προστατευτικό πάνελ γυάλινο. Το μεγαλύτερο τμήμα του πάνελ θα είναι κατασκευασμένο 

εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation mulding) με πρώτη ύλη σκόνη HDPE, το οποίο είναι 

σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη 

τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις του 

είναι :70*930*1.040mm και φέρει οβάλ τμήμα από υλικό κατηγορίας υαλοπίνακα ασφαλείας το οποίο 

χρησιμοποιείται ως δραστηριότητα και είναι απολύτως ασφαλές για χρήση από παιδιά. Το πάνελ λειτουργεί 

ως προστατευτικό του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. 

• Πέντε προστατευτικά μεταλλικά κάγκελα. Το κάθε προστατευτικό κάγκελο θα είναι χαλύβδινης 

κατασκευής, κυκλικής διατομής 1” και εξωτερικών διαστάσεων 1040x750 mm. Πακτώνεται στις 

κατακόρυφες δοκούς των τυπικών επιπέδων και χρησιμοποιείται ως προστατευτικό. Είναι σχεδιασμένο 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176. 

• Τρεις διακοσμητικές αψίδες. Η κάθε αψίδα θα είναι εξωτερικών διαστάσεων 1420x250 mm και 

ύψους 765 mm.Θα είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με 

πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο είναι 

σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη 

τοξικό και δεν διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, έτσι διατηρείται και 

το χρώμα αυτής με την πάροδο των ετών. Η αψίδα βιδώνεται με δύο βίδες ξύλου 6x60 mm στις δύο δοκούς 

του τυπικού επιπέδου. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό στοιχείο. 

• Ένα διακοσμητικό καράβι. Το διακοσμητικό καράβι θα είναι εξωτερικών διαστάσεων 2950x1600 

mm, ύψους 1450 mm και έχει ράδιο R=1535 mm. Είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ 

περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE, High 

Density Polyethylene), το οποίο είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις 

υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι μη τοξικό και δεν διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες, έτσι διατηρείται και το χρώμα αυτού με την πάροδο των ετών. Χρησιμοποιείται 

ως διακοσμητικό στοιχείο και παραπέμπει σε θεματισμό καραβιού. 

• Δύο κάγκελα αναρρίχησης. Το κάθε κάγκελο αναρρίχησης θα είναι χαλύβδινης κατασκευής, 

κυκλικής διατομής 1” και εξωτερικών διαστάσεων 32x110x830 mm. Θα πακτώνεται στις κατακόρυφες 

δοκούς των τυπικών επιπέδων και από αυτό πιάνονται οι χρήστες για να αναρριχηθούν στο εκάστοτε τυπικό 

επίπεδο. 

 

Θεμελίωση/Τοποθέτηση 

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

να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές .Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις 

µεθόδους της παραγράφου του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης  συνιστώνται  

από  σκυροδέµατος  C  16/20 και µεταλλική αγκύρωση ή απευθείας πάκτωση. 

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 
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Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ 

-Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος Πλάτος Υψος 

840mm 300mm 910mm 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

3840Χ3300mm 1 ≥ 1 

 

Ύψος πτώσης: 0,60m  

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 

Ο φορέας θα είναι κατασκευασμένος από HDPE πάχους 19 mm  σε μορφή καμηλοπάρδαλη. Σε κατάλληλες 

θέσεις θα τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που στοχεύουν στην ορθή χρήση του 

οργάνου. 

Για  την  σύνδεση  του  φορέα  με  την  βάση  χρησιμοποιείται  κατάλληλα  διαμορφωμένο  μεταλλικό έλασμα  

(στραντζαριστό)  πάχους  3mm.  Το  έλασμα θα  έχει  διπλή  διαμόρφωση  σχήματος  ‘Π’  με εξωτερικές 

προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ θα τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) 

κατασκευασμένοι από πλακάζ θαλάσσης 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του 

ελάσματος θα στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω. 

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, θα εφαρμόζεται κάθισμα από HDPE  πάχους 19mm ,  

διαστάσεων  325  x  300  mm.  Το  κάθισμα θα   στερεώνεται  στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων 

κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του 

καθίσματος. Η βάση θα  αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 

20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα 

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

στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο 

βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 

Θεμελίωση/Τοποθέτηση 
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Η θεμελίωση των οργάνων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και 

να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές .Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις 

µεθόδους του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης  θα συνιστώνται  από  

σκυροδέµατος  C  16/20 και µεταλλική αγκύρωση ή απευθείας πάκτωση.  

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ATOMIKH ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 

-Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος Πλάτος Υψος 

0,80m 0,30m 0,80m 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

2,30Χ2,80m 1 1,5+ 

 

Ύψος πτώσης: 0,60m 

Η ελατηριωτή τραµπάλα µιας θέσης θα  αποτελείται από το σύστηµα ελατηρίου, το κύριο σώµα σε µορφή 

αλογάκι και την βάση θεµελίωσης. Η θέση θα κατασκευάζεται από HDPE 19 mm σε µορφή αλογάκι, λαβές 

πλαστικές, και µία επιφάνεια καθίσµατος. Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαµέτρου 20εκ. µε σύρµα 

διαµέτρου 18mm  µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 

ελατηρίου. Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία θα  αποτελείται από µεταλλική 

πυραµίδα, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό συµµόρφωσης και τις προδιαγραφές των οργάνων. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα 

ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) 

θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον 

εξοπλισµό πάνω από 5mm θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι 

ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

Θεμελίωση/Τοποθέτηση 

Η θεμελίωση των οργάνων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και 

να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές .Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις 

µεθόδους του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης  θα συνιστώνται  από  

σκυροδέµατος  C  16/20 και µεταλλική αγκύρωση ή απευθείας πάκτωση.  

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ ΑΛΟΓΑΚΙ 

-Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος Πλάτος Υψος 

2m 0,30m 0,85m 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

3,5Χ3,00m 2 1,5+ 

 

Ύψος πτώσης: 0,60m 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα έχει τη μορφή του ζώου (αλογάκι). Τόσο η μορφή του ζώου όσο  

και το κάθισμα που στερεώνεται στην πλάτη του θα κατασκευάζονται από HDPE 19 mm. 

Το κάθισμα θα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. 

Στις κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο ποδολαβές από πολυπροπυλένιο για τη 

στήριξη του χρήστη στην κάθε πλευρά. 
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Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης θα στερεώνεται το ελατήριο από 

γαλβανισμένο χάλυβα που θα φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 

Θεμελίωση/Τοποθέτηση 

Η θεμελίωση των οργάνων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και 

να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές .Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις 

µεθόδους του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης  θα συνιστώνται  από  

σκυροδέµατος  C  16/20 και µεταλλική αγκύρωση ή απευθείας πάκτωση.  

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ ΠΑΙΔΩΝ –ΝΗΠΙΩΝ 

Μήκος Πλάτος Υψος 

3,60m 1,65m 2,30m 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

7,20Χ3,60m 2 1+ 

 

Το όργανο  θα αποτελείται από : 

• Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό. 

• Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα. 

• Δύο (2) καθίσματα κούνιας με αλυσίδες. 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm.  Θα 

στηρίζεται σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος 

της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις  θα συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα για την 

ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα θα έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπρος-πίσω.  

Το κάθισμα παίδων  καιτο κάθισμα νηπίων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176 
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Θεμελίωση/Τοποθέτηση 

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

να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές .Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις 

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

σκυροδέµατος  C  16/20 και µεταλλική αγκύρωση ή απευθείας πάκτωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του 

οργάνου µε την θεµελίωση γίνεται µέσω µεταλλικών κοιλοδοκών. Η πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος 

σε βάθος τουλάχιστον 40 εκ. σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. Οι προδιαγραφές 

προσδίδουν αντοχή σε φθορές και βανδαλισμούς. 

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΛΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΛΑ) 

Προβλέπεται η προμήθεια μπάλας μουσικής/αφήγησης, διαδραστικό ακουστικό μέσο ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας. Η μπάλα μουσικής θα  πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά και βάρους έως 

29 κιλών ώστε να αντέχει στις κρούσεις, τους βανδαλισμούς και τις καιρικές συνθήκες. Η μπάλα 

μουσικής/αφήγησης για την προστασία των χρηστών θα πρέπει να έχει στρογγυλεμένες άκρες για να 

αποφεύγονται τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  Λειτουργεί με  ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από τον χρήστη μέσω της κίνησης του στροφάλου που βρίσκεται στο πανω μέρος της μπάλας. 

Δεν θα απατείται εξωτερική παροχή ρεύματος, θα εξοικονoμεί ενέργεια και θα  έχει θετικό περιβαλλοντικό 

πρόσημο. Η παραγόμενη ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία των συστημάτων αναπαραγωγής 

ήχων. 

Το ύψος της μπάλας μουσικής/αφήγησης θα είναι έως 630 mm και η διάμετρος της δε θα ξεπερνά τα  390 

mm. Η μπάλα θα αποτελείται από τον στρόφαλο, τη λαβή και τη βάση του, το πάνω και κάτω ημισφαίριο, 

τη βάση της μπάλας και το κολλάρο της, το  μέσο αναπαραγωγής ήχου και τα μέρη αυτού και  τα εσωτερικά 

μηχανικά μέρη παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Ο στρόφαλος, η λαβή του και η βάση του, θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ST37 

επικαλυμμένο με πούδρα πολυουρεθάνης.  

• Το πάνω και κάτω ημισφαίριο της μπάλας διαμέτρου έως 390 mm έκαστο, θα είναι 

κατασκευασμένα από  ανοξείδωτο χάλυβα 304 επικαλυμμένο με σκόνη πολυουρεθάνης.  

• Η βάση και το κολλάρο της  θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ST37 επικαλλυμένο 

με σκόνη πολυουρεθάνης πάχους 4 έως 9mm. 
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Τα εσωτερικά μηχανικά μέρη θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα ST 37 και ο μηχανισμός 

του στρόφαλου θα είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο πλαστικό και χάλυβα.  

Η επιφάνεια ασφαλείας θα είναι 150 m περιμετρικά του οργάνου με μηδενικό  ύψος πτώσης. 

H μπάλα μουσικής/αφήγησης θα απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας 3 ετών και άνω και θα είναι καθολικά 

σχεδιασμένη για την ασφαλή χρήση της. 

Εγκατάσταση: 

Η εγκατάσταση της μπάλας θα γίνεται με δύο τρόπους : 

α) με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή οπών βάθους περίπου 500 mm και 

διαμέτρου περίπου 600 mm όπου και θα εδράζεται η μεταλλική βάση του εξοπλισμού. Στη συνέχεια κάθε 

οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με 

χώμα 

ή  

β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης όπως ορίζει 

ο κατασκευαστής. 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση δηλ.: 

σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής  

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

Προμήθεια πηδαλίου πλοήγησης (τύπου πλοίου-αεροπλάνου-αυτοκινήτου), διαδραστικό ακουστικό μέσο 

ψυχαγωγίας. Το πηδάλιο πλοήγησης θα  πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά ώστε να 

αντέχει στις κρούσεις, τους βανδαλισμούς και τις καιρικές συνθήκες. Το πηδάλιο για την προστασία του 

χρήστη πρέπει να έχει στρογγυλεμένες άκρες για να αποφεύγονται τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Θα λειτουργεί με  ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τον χρήστη μέσω της κίνησης του 

πηδαλίου. Θα Εξοικονoμεί ενέργεια και και έχει θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Η παραγόμενη ενέργεια 

θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του συστημάτων αναπαραγωγής ήχων. 

Το πηδάλιο πλοήγησης θα έχει ύψος έως 1000 mm.Το πηδάλιο θα αποτελείται από την βάση στήριξης, το 

πλαίσιο βάσης, το κολλάρο, το εξωτερικό περίβλημα, τη βάση πηδαλίου, το τιμόνι (τύπου πλοίου) και το  

μέσο αναπαραγωγής ήχου και τα μέρη αυτού, εσωτερικά μηχανικά μέρη παραγωγής και μετάδοσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η βάσης στήριξης μήκους και πλάτους έως 300 mm θα είναι κατασκευασμένη από επικαλυμμένο χάλυβα 

ST37 με γαλβανισμένο τελείωμα εν θερμώ πάχους 4 έως 6 mm. 

Η βάσης πηδαλίου, καμπύλης μορφής, μήκους περίπου 155 - 165 mm θα είναι κατασκευασμένη από 

γαλβανισμένο ατσάλι. 

To τιμόνι πλοίου ακτίνας περίπου 245-255 mm θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο. 

Τα εσωτερικά μηχανικά μέρη θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ST 37 με γαλβανισμένο φινίρισμα ενώ 

ο μηχανισμός κίνησης θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα και ενισχυμένο πλαστικό.  

Η επιφάνεια ασφαλείας  θα είναι 150 m περιμετρικά του οργάνου με μηδενικό  ύψος πτώσης. 
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To πηδάλιο πλοήγησης θα απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας 3 ετών και άνω και θα είναι καθολικά 

σχεδιασμένος για την ασφαλή χρήση του.  

Εγκατάσταση:  

Η εγκατάσταση του πηδαλίου πλοήγησης θα γίνεται με δύο τρόπους : 

α) με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή οπών βάθους περίπου 500 mm και 

διαμέτρου περίπου 600 mm όπου και θα εδράζεται η μεταλλική βάση του εξοπλισμού. Στη συνέχεια κάθε 

οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με 

χώμα. 

ή  

β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης όπως ορίζει 

ο κατασκευαστής. 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση δηλ.: 

σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής  

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ 

-Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος Πλάτος Υψος 

450mm 450mm 1402mm 

 

Απαιτούμενος χώρος Αριθμός Χρηστών Ηλικιακή ομάδα 

3000Χ3000mm 2 5+ 

 

Ύψος πτώσης: 1.00m 

Ο «Ατομικός περιστροφέας» θα  απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 5 ετών και άνω. Θα 

προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και για ομαδικό παιχνίδι, καθώς μπορεί να υποδεχθεί ταυτόχρονα 

περισσότερους από έναν χρήστη. Πρόκειται για μία κατασκευή περιστροφής, η οποία θα τίθεται σε κίνηση 

με το αυτοβάρος του σώματος του χρήστη, ενεργοποιώντας το συντονισμό των κινήσεών του. Ανάλογα με 

τις δυνατότητες των συμμετεχόντων μπορεί να προσφέρει τόσο μία “ευχάριστη” και “ήρεμη” περιστροφή 

όσο και μία περιστροφή με υψηλή ταχύτητα και πρόκληση. Θα συντίθεται  από μια επιφάνεια στρογγυλής 

μορφής, στην οποία θα μπορεί να ανέβει ο χρήστης και από ένα (1) στύλο σε σχήμα τεθλασμένης γραμμής, 

ο οποίος θα είναι τοποθετημένος κατακόρυφα στο κέντρο της επιφάνειας και  θα λειτουργεί ως χειρολαβή. 

Θα διαθέτει  ενσωματωμένο μηχανισμό στήριξης και περιστροφής. Η επιφάνεια θα είναι τοποθετημένη σε 

απόσταση περίπου 33 cm από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του εδάφους. Η επιφάνεια υποδοχής 

κυκλικής  μορφής θα είναι κατασκευασμένη από HDPE πάχους 15mm, με αντιολισθητικές ιδιότητες. Θα 

διαθέτει  κατάλληλα διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα άκρα και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η σταθερή πρόσφυση του χρήστη. Θα διαθέτει επίσης οπές αποστράγγισης. Η κυκλική 

επιφάνεια στηρίζεται σε ένα στύλο από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Ο στύλος θα  θεμελιώνεται με 

πάκτωση στο έδαφος μέσω ειδικά συγκολλημένων πλαισίων από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Ο στύλος 
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σχήματος τεθλασμένης γραμμής που λειτουργεί ως χειρολαβή θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα από 

εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα διαστάσεων Ø60 mm. Η συναρμογή των δυο στύλων μεταξύ τους 

πραγματοποιείται μέσω ειδικά κατασκευασμένου συνδέσμου, ο οποίος θα διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό 

περιστροφής, μη προσβάσιμος από τους χρήστες. Ο μηχανισμός θα είναι κατασκευασμένος από ηλεκτρο 

γαλβανισμένο χάλυβα και διαθέτει ένσφαιρο τριβέα (ρουλεμάν) ο οποίος θα έχει ελάχιστες απαιτήσεις 

συντήρησης και δεν απαιτεί λίπανση. Στην κορυφή ο στύλος θα καλύπτεται  με στοιχείο σφαιρικής  μορφής, 

το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από χυτό ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης (όπως περιγράφεται 

παραπάνω). Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από 

ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από 

την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή 

των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη 

διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα 

πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους χρωματισμούς, τα οποία παρέχουν ασφάλεια στους 

χρήστες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες έχουν βελτιστοποιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή 

του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του Συμμετέχοντος 

Το όργανο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  από όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 

απαιτείται περιμετρικά, 

Ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ 1176, και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα 

περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντος 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1400ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την κατάλληλη 

υπόβαση (ύψους 15cm). Προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και  είναι αντιμικροβιακό και 

αντιβακτηριακό. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  τα εξής : 

Πάχος υποστρώματος 3/8” 

Πυκνότητα πέλους 11000 κόμποι (Dtex) 

Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5% 

Ύψος πέλους : 25mm ± 2mm (150ραφές/μ.)  

Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό μέτρο 

Να έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο. 
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Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα  θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων.  

Σαν υπόβαση θα χρησιμοποιείται μίγμα αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό – χοντρό χαλίκι, βότσαλο, ελαφρόπετρα) 

απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει πολυάριθμα οφέλη σε 

παιδικές χαρές.  Χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των 

κραδασμών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή υλικά ως υπόβαση συμβάλλουν στην βελτίωση 

της απορροής των υδάτων  , το οποίο θα μειώσει τυχόν προβλήματα αποστράγγισης και θα επιστρέψει με 

ασφάλεια το νερό της βροχής πίσω στο έδαφος.  

Το ελάχιστο ύψος πτώσης (1400mm), θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης 

κατά ΕΝ1176 & EN 1177. 

Η επιφάνεια ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3.  

Θα συνοδεύεται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που 

αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία είναι εντός των ορίων που θέτει 

ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.  

Τέλος έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 

ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 

Ο κατασκευαστής του δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 

στην εργασία OHSAS 18001:2007 και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας.  

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

τουλάχιστον 20x20εκ. – τεμάχιο ένα, θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την κατάλληλη 

υπόβαση (ύψους 25cm). Προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και  είναι αντιμικροβιακό και 

αντιβακτηριακό. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  τα εξής : 

Πάχος υποστρώματος 3/8” 

Πυκνότητα πέλους 11000 κόμποι (Dtex) 

Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5% 

Ύψος πέλους : 25mm ± 2mm (150ραφές/μ.)  

Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό μέτρο 

Να έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα  θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων.  
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Σαν υπόβαση θα χρησιμοποιείται μίγμα αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό – χοντρό χαλίκι, βότσαλο, ελαφρόπετρα) 

απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει πολυάριθμα οφέλη σε 

παιδικές χαρές.  Χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των 

κραδασμών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή υλικά ως υπόβαση συμβάλλουν στην βελτίωση 

της απορροής των υδάτων  , το οποίο θα μειώσει τυχόν προβλήματα αποστράγγισης και θα επιστρέψει με 

ασφάλεια το νερό της βροχής πίσω στο έδαφος.  

Το ελάχιστο ύψος πτώσης (2000mm), θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης 

κατά ΕΝ1176 & EN 1177. 

Η επιφάνεια ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3.  

Θα συνοδεύεται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που 

αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία είναι εντός των ορίων που θέτει 

ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.  

Τέλος έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 

ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 

Ο κατασκευαστής του δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 

στην εργασία OHSAS 18001:2007 και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2400ΜΜ 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την κατάλληλη 

υπόβαση (ύψους 30cm)  θα Προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και  είναι αντιμικροβιακό και 

αντιβακτηριακό. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα θα είναι τουλάχιστον τα εξής : 

Πάχος υποστρώματος 3/8” 

Πυκνότητα πέλους 10600 κόμποι (Dtex) 

Βάρος πέλους 1910gr/m2 ±5% 

Ύψος πέλους : 40mm ± 2mm (190ραφές/μ.)  

Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 19950 ραφές /τετραγωνικό μέτρο 

 Να έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο 

Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα θα  είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

απορροή των υδάτων.  

Σαν υπόβαση θα  χρησιμοποιείται μίγμα αδρανών υλικών  (π.χ. ψιλό-χοντρό χαλίκι, βότσαλο, ελαφρόπετρα) 

απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει πολυάριθμα οφέλη. 

Χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των κραδασμών  σε όλη 

την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή υλικά ως υπόβαση συμβάλλουν στην βελτίωση της απορροής των 

υδάτων  , το οποίο  μειώνει τυχόν προβλήματα αποστράγγισης και επιστρέφει  με ασφάλεια το νερό της 

βροχής πίσω στο έδαφος. 



 

 

 

 

 

Σελίδα 22 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (τουλάχιστον 

2400mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά 

ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018. 

Η επιφάνεια του ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πρέπει να πληρεί 

τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3:2013.  

Θα συνοδεύεται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων (της επιφάνειας από  

συνθετικό χλοοτάπητα) για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 

Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ 

(REACH) όπως ισχύει.  

Τέλος έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 

ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 

Ο κατασκευαστής του δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 

στην εργασία OHSAS 18001:2007 και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας.  

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

Φωτιστικό κορυφής στύλου με κατανομή φωτός 360 μοιρών, επί στύλου τριών μέτρων. Τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της διάταξης (υλικών και απόδοσης) περιγράφονται παρακάτω. 

Η απόδοση του φωτιστικού θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Οπτική διανομή: Τύπου V, μακριά, μη αποκομμένη. 

• Υλικό φωτιστικού: αλουμίνιο/πλαστικοποιημένο γυαλί ενισχυμένο 

• Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης είναι IP66 

• Το εύρος τάσης εισόδου κυμαίνεται από 50~60Hz και AC 85-277V(+-10%). 

• Η ισχύς του λαμπτήρα LED είναι 40 Watts. 

• Απόδοση φωτιστικού: >130LM/W 

• Ο συντελεστής ισχύος είναι μεγαλύτερος από 0,95. 

• Βαθμός κρούσης: ΙΚ08 

• Μόνωση φωτιστικού: CLASS 1 

• Θερμοκρασία χρώματος: 5000-5500Κ 

• Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -40 οC έως +50 οC 

• Το CRI είναι ≥80 ή αντίστοιχο. 

• Διάρκεια ζωής: >50.000 ώρες. 

• Το φωτιστικό προορίζεται για φωτισμό τοπίου και ως εκ τούτου το φώς εκπέμπεται προς όλες τις 

κατευθύνσεις δημιουργώντας το μοτίβο που υποδεικνύεται παρακάτω 
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• Ύψος ανάρτησης  3-4 μέτρα. 

 

Προτεινόμενες διαστάσεις φωτιστικού: 

• 48,5 cm ύψος x 65 cm 

 

Προδιαγραφές φωτιστικού: 

• Το φωτιστικό θα έχει αντικεραυνική προεξοχή με προστασία τάσης εισόδου 5000V τουλάχιστον. 

Κατασκευή φωτιστικού: 

• Η οπτική του ανακλαστήρα (REFLECTOR) θα είναι οριζόντια ή κάθετα με τον πόλο διατεταγμένα σε 

κυκλική διάταξη. 

• Το πάνω μέρος του ανακλαστήρα (REFLECTOR) θα διαχέει το φώς οριζόντια, το κάτω μέρος του 

ανακλαστήρα διαχέει το φώς προς τα κάτω. 

• Το περιμετρικό κάλυμμα θα είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV πρόσθετο για αντίσταση 

στη γήρανση λόγω του ήλιου. 

• Το κέλυφος του λαμπτήρα θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 

αλουμίνιο με μια ενσωματωμένη ψήκτρα τοποθετημένη στην κορυφή του φωτιστικού. 

 

Ο κορμός του σιδηροιστού 3 μέτρων  θα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο ατσάλι και θα φέρει χαλύβδινη 

πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0.28*0.28 m, πάχους 20 mm. καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν, θα φέρει  

4 ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως σχήματος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεως των δύο καθέτων αυτού 

πλευρών 9 και 6 εκ. Ο ιστός σε απόσταση 0,8 μ. από τη βάση του θα έχει μεταλλική θύρα επαρκών 

διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση των καλωδίων τροφοδότησης του 

φωτιστικού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτος 65 mm. 

 

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού  θα πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 

στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο φορέα σχετικά με τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή φωτιστικού υλικού. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Εργασία συναρμολόγησης εξοπλισμών παιδικής χαράς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του 

κατασκευαστή αυτών. Εργασία εγκατάστασης αυτών τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας 

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ 1176). 

Η εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται είτε: α) με εγκυβωτισμό εντός εδάφους μέσω ειδικών 

δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 40 – 80εκ και διαμέτρου 40εκ περίπου όπου 
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και θα εδράζονται οι δοκοθήκες. Στη συνέχεια κάθε οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 30 – 

40εκ υπό του εδάφους, όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα ή β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο 

σκυρόδεμα μέσω δοκοθηκών κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης. Η στερέωση γίνεται με μεταλλικά 

(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια10εκ 

Η παρεχόμενη εργασία αφορά στα άρθρα της ΟΜΑΔΑΣ Α (Άρθρα 1-10 και 14) του Συνολικού Ενδεικτικού 

Προυπολογισμού για τις νέες παιδικές χαρές στα Αλώνια και την Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΟΣΤΟΣ  ΥΠΟΒΑΣΗΣ /ΕΚΣΚΑΦΗΣ  

Εργασία εκσκαφής και διάστρωσης  επιφανειών  για την υποδοχή του συστήματος δαπέδου ασφαλείας . 

Χωματουργικές εργασίες εξυγίανσης κλίσεων, εξομάλυνσης του εδάφους και διάστρωσης αυτού σε 

επιθυμητά υψόμετρα και κλίσεις. Περιλαμβάνεται  η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 

μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων 

Η παρεχόμενη εργασία αφορά στα άρθρα της ΟΜΑΔΑΣ Α (Άρθρα 11 και 12) του Συνολικού Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού για τις νέες παιδικές χαρές στον οικισμό Αλωνίων και την Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ  

Χωματουργικές εργασίες εξυγίανσης κλίσεων, εξομάλυνσης του εδάφους και διάστρωσης αυτού σε 

επιθυμητά υψόμετρα και κλίσεις. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου 

εξοπλισμού και εργαλείων 

Η παρεχόμενη εργασία αφορά στα άρθρα της ΟΜΑΔΑΣ Α (Άρθρα 11, 12 και 13 ) του Συνολικού Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού για την αντικατάσταση των δαπέδων ασφαλείας σε δυο υπάρχουσες παιδικές χαρές  

(Καμαριώτισσα και Λάκκωμα). 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΕ4/Α’ 

 

 

 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3/Α΄ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αριθ. Μελέτης :29/2020 

Αριθ. Διακήρυξης: 

Προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 

προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 

 

Προυπολογισμός:202.473,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/

A 
ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΑΞΙΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 16.000,00 € 16.000,00 € 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ,  

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ,ΓΕΦΥΡΑ, 

ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 20.000,00 € 20.000,00 € 
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3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΚΑΡΑΒΙ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΘΕΣΙΑ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΑΛΟΓΑΚΙ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 1.800,00 € 1.800,00 € 

7 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 

ΜΙΚΤΗ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 2 1.800,00 € 3.600,00 € 

8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΟ 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΑΛΤΗΡΑΣ(ΜΠΑΛΑ) 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΟ 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(1,40Μ) 

44111700-

8 
Μ2 453,109 55,00 € 24.921,00 € 

12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2,00Μ) 

44111700-

8 
Μ2 166 62,00 € 10.292,00 € 

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2,40Μ) 

44111700-

8 
Μ2 117 66,00 € 7.722,00 € 

14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

34991000-

0 
TEM 7 550,00 € 3.850,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 119.285,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

A/

A 
ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΑΞΙΑ (€) 
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ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

1 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΑΛΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

51000000-

9 
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ 22.000,00 € 22.000,00 € 

2 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΟΒΑΣΗΣ/ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΑΛΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

45236210-

5 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ 11.000,00 € 11.000,00 € 

3 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

ΚΑΙ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 

45112723-

9 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ 11.000,00 € 11.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 44.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 163.285,00 € 

    Φ.Π.Α. 24% 39.188,40 € 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ             ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
202.473,40 € 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

Ο ΣΥΝTΑΞΑΣΑ Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΕ4/Α΄ 

 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 

ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΠΕ3/Α΄ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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A/A ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΑΞΙΑ (€)

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
37535200-9 ΤΕΜ 1 16.000,00 € 16.000,00 €

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΠΥΡΓΟΥΣ,  ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ,ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

37535200-9 ΤΕΜ 1 20.000,00 € 20.000,00 €

3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ
37535200-9 ΤΕΜ 1 1.000,00 € 1.000,00 €

4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΑΛΟΓΑΚΙ
37535200-9 ΤΕΜ 1 1.800,00 € 1.800,00 €

5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ 

ΠΑΙΔΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ
37535200-9 ΤΕΜ 1 1.800,00 € 1.800,00 €

6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΑΛΤΗΡΑΣ(ΜΠΑΛΑ)
37535200-9 ΤΕΜ 1 7.000,00 € 7.000,00 €

7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(1,40)
44111700-8 Μ2 204,109 55,00 € 11.226,00 €

8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2,00)
44111700-8 Μ2 98 62,00 € 6.076,00 €

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 34991000-0 TEM 4 550,00 € 2.200,00 €

10 ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 51000000-9 15.000,00 € 15.000,00 €

11 ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ/ΕΚΣΚΑΦΗΣ 45236210-5 6.000,00 € 6.000,00 €

88.102,00 €

21.144,48 €

109.246,47 €

2

A/A ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΑΞΙΑ (€)

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΑΡΑΒΙ
37535200-9 ΤΕΜ 1 15.000,00 € 15.000,00 €

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 37535200-9 ΤΕΜ 1 1.000,00 € 1.000,00 €

3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ 

ΠΑΙΔΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ
37535200-9 ΤΕΜ 1 1.800,00 € 1.800,00 €

4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΗΔΑΛΙΟ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
37535200-9 ΤΕΜ 1 6.000,00 € 6.000,00 €

5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ
37535200-9 ΤΕΜ 1 1.100,00 € 1.100,00 €

6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(1,40)
44111700-8 Μ2 127 55,00 € 6.985,00 €

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 34991000-0 TEM 3 550,00 € 1.650,00 €

8 ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 51000000-9 7.000,00 € 7.000,00 €

9 ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ/ΕΚΣΚΑΦΗΣ 45236210-5 5.000,00 € 5.000,00 €

45.535,00 €

10.928,40 €

56.463,40 €

3

A/A ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΑΞΙΑ (€)

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(1,40)
44111700-8 Μ2 122 55,00 € 6.710,00 €

2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2,00)
44111700-8 Μ2 68 62,00 € 4.216,00 €

3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2,40)
44111700-8 Μ2 117 66,00 € 7.722,00 €

4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
45112723-9 11.000,00 € 11.000,00 €

29.648,00 €

7.115,52 €

36.763,52 €

163.285,00 €

39.188,40 €

202.473,40 €

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

KAT' ΑΠΟΚΟΠΗΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

KAT' ΑΠΟΚΟΠΗΝ

KAT' ΑΠΟΚΟΠΗΝ

KAT' ΑΠΟΚΟΠΗΝ

KAT' ΑΠΟΚΟΠΗΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΛΩΝΙΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 



 

 

 

 

 

Σελίδα 29 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αριθ. Μελέτης :29/2020 

Αριθ. Διακήρυξης: 

Προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 

προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 

 

Προυπολογισμός:202.473,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ ΠΟ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής  

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών 

σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.  

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Διακήρυξη 

β.Τεχνική Έκθεση  

γ. Τεχνικές προδιαγραφές  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4ο : Τιμές προσφορών 
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Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει 

και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

σχετικής σύμβασης. Η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα 

παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 

πραγματοποίηση και της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 

παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των 

προς προμήθεια υλικών στην τελική τους θέση και η ορθή εγκατάστασή τους με βάση τις ισχύουσες 

προδιαγραφές, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την εξέλιξη της Σύμβασης 

μπορεί να γίνει αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση 

του συμβατικού τμήματος. 

 

Άρθρο 5ο : Σύμβαση  

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

 

Άρθρο 6ο : Συμβατική προθεσμία  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την προμήθεια και τοποθέτηση σε τρεις (3) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την παραγγελία θα 

επιστρέφεται στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως.  

 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο Δήμος Σαμοθράκης δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον 

ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του.  

 

Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια  

και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος 

ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια 

του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα.  

 

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών  



 

 

 

 

 

Σελίδα 32 

 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής  

Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση του υλικού είτε με την ολοκλήρωση της προμήθειας είτε με 

τμηματική παράδοση. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη.  

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

 

Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 

ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΕ4/Α’ 

 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3/Α΄ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



 

 

 

 

 

Σελίδα 33 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αριθ. Μελέτης :29/2020 

Αριθ. Διακήρυξης: 

Προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 

προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 

 

Προυπολογισμός:202.473,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Της επιχείρησης ..................................................................................................... , με έδρα 

...................................... , οδός ......................................, αριθμός ........... , τηλέφωνο .......................... 

…………………………………., fax……… ……………………… 

 

A/

A 
ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΑΞΙΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ,  

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ,ΓΕΦΥΡΑ, 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   
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ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΡΦΗ ΚΑΡΑΒΙ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

ΚΑΜΥΛΟΠΑΡΔΑΛΗ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΘΕΣΙΑ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

ΑΛΟΓΑΚΙ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

7 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 

ΜΙΚΤΗ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 2   

8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΟ 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΑΛΤΗΡΑΣ(ΜΠΑΛΑ) 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΟ 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ 

37535200-

9 
ΤΕΜ 1   

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(1,40Μ) 

44111700-

8 
Μ2 453,109   

12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2,00Μ) 

44111700-

8 
Μ2 166   

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2,40Μ) 

44111700-

8 
Μ2 117   

14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

34991000-

0 
TEM 7   

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ  
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ΟΜΑΔΑ Β - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

A/

A 
ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΑΞΙΑ (€) 

1 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΑΛΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

51000000-

9 
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ   

2 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΟΒΑΣΗΣ/ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΑΛΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

45236210-

5 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ   

3 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

ΚΑΙ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 

45112723-

9 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ   

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ             ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης 

Τεχνικές Προδιαγραφές:  ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις: ΝΑΙ   

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΟ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 2: ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 3: ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΡΑΒΙ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 4: ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 5: ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΛΟΓΑΚΙ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 6: ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ ΑΛΟΓΑΚΙ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 7: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ 
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Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 8: ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΛΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΛΑ) 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 9: ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 10: ΟΡΓΑΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 11: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1400ΜΜ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 12: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 13: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2400ΜΜ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

Άρθρο 14: ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ   

Ενδεικτικές διαστάσεις ΝΑΙ   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Σημείωση:  

Το ανωτέρω υποβάλλεται σε μορφή pdf και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. 
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Σελίδα 38 

 

Η στήλη «Προδιαγραφές» αφορά τις παραγράφους των τεχνικών απαιτήσεων σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της Μελέτης που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη. 

Αν στη στήλη «Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον συμμετέχων οικονομικό φορέα.  

Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. 

Στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της προσφοράς, που κατά την κρίση του συμμετέχοντα 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

Είναι απαραίτητη η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

συγκεκριμένες και να τεκμηριώνουν τη συμφωνία, την ασυμφωνία ή την υπερκάλυψη των ζητούμενων 

προδιαγραφών.  

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση 

των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και απορρίπτεται η 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 
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