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Σεσνική Τπηπεζία Γήμος Γπεβενών  

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2019 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«Προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ 
παιδικϊν χαρϊν του Διμου Δεςκάτθσ» 
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ»  

ΑΡ. Μελζτθσ: 75/2019  

 

«Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν 
του Διμου Δεςκάτθσ» ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του Υπουργείου Εςωτερικών 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ςτον άξονα προτεραιότητασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ 
και δραςτηριότητεσ των δήμων» .  
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ.  

Β. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ.  

Γ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ, ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ.  

Δ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΛΙΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ.  

Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ.  

Σ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ.  

Ζ. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ.  

Η. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 
για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του 
Διμου Δεςκάτθσ» ςτα πλαίςια του 
προγράμματοσ του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  

ΑΡ. Μελζτθσ: 75/2019  

 

Α. ΣΕXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Με τθν μελζτθ αυτι προβλζπεται να γίνει θ προμικεια και τοποκζτθςθ νζου 
εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ του Διμου Δεςκάτθσ με 
ςκοπό τθν βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ ψυχαγωγίασ των 
ανθλίκων.  

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 
205.988,80€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. 24%).  

Αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω ο εξοπλιςμόσ και οι παιδικζσ χαρζσ ςτισ οποίεσ κα 
τοποκετθκεί θ προμικεια: 

ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΑΝΟΙΞΗ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ TMX. 1 

3 ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

4 ΤΕΤΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ TMX. 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΑ TMX. 1 

6 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

7 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ Τ.Μ. 90 

    ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΔΑΣΟΧΩΙ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ TMX. 1 

4 ΤΕΤΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ TMX. 1 

5 ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

6 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ 

TMX. 1 

7 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

8 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ ΤΜΧ. 1 

9 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ T.M. 200 

    ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΔΗΜΗΤΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ TMX. 1 



 

3 ΤΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ - ΑΜΕΑ TMX. 1 

4 ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ TMX. 1 

6 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

7 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ Τ.Μ. 180 

    ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΚΑΡΕΟ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ TMX. 2 

3 ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

4 ΚΟΥΝΙΑ  ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ TMX. 1 

5 ΕΛΑΤΗΙΩΤΗ ΤΑΜΡΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

6 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ 
ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΓΕΦΥΑ 

TMX. 1 

7 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

8 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ Τ.Μ. 220 

    ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΚΑΤΑΚΑΛΗ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ. 1 

3  ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

4 ΤΕΤΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ TMX. 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΑ TMX. 1 

6 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

7 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ Τ.Μ. 150 

    ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΡΑΛΙΟΥΙΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ TMX. 1 

3 ΤΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ - ΑΜΕΑ TMX. 1 

4 ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

5 ΕΛΑΤΗΙΩΤΗ ΤΑΜΡΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ. 1 

6 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ 
ΚΑΙ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 

TMX. 1 

7 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ  Τ.Μ. 200 

8 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

    ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΤΙΚΟΚΚΙΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ TMX. 1 



 

3 ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ. 1 

4 ΕΛΑΤΗΙΩΤΗ ΤΑΜΡΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ  TMX. 1 

5 ΤΕΤΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ TMX. 1 

6 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΡΥΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΙΧΗΣΗΣ 

TMX. 1 

7 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ Τ.Μ. 200 

8 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

 

ΡΑΙΔΙΚΗ ΧΑΑ ΤΙΦΥΛΛΙ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ TMX. 1 

2 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ TMX. 1 

3 ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ TMX. 1 

4 ΤΕΤΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ TMX. 1 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΑ TMX. 1 

6 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΜΧ. 1 

7 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ Τ.Μ. 130 

 

Πλα τα όργανα παιχνιδιοφ και οι αντίςτοιχεσ επιφάνειεσ πτϊςθσ ςτισ οποίεσ κα 
τοποκετθκοφν, που περιγράφονται ςτθ μελζτθ, κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (πρότυπα ΕΝ 71.3, ΕΝ 1176:2017, ΕΝ 1177:2018 
και κάκε άλλο μεταγενζςτερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιςτον 
ιςοδφναμο με αυτά), όπωσ ορίηεται ςτθν με αρ . 28492/11 -5 -2009 υπουργικι 
απόφαςθ περί κακοριςμοφ των προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για 
τθν καταςκευι και τθν λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν των Διμων (ΦΕΚ 931/Β/18-5-
2009) και ςτθν με αρ. 48165/30-07-09 απόφαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν. Ρζραν 
αυτοφ, κα φζρουν κατάλλθλο ςιμα ποιότθτασ (μικρι πινακίδα) επί του εξοπλιςμοφ και 
κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου, όπωσ 
αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 5 τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ. 

 

Δεσκάτη, 7-11-2019 

                                                       Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                             
                                               
 
                                               Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ 
                                             Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  
                                                    Διμου Δεςκάτθσ



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«Προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ 
παιδικϊν χαρϊν του Διμου Δεςκάτθσ» 
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ»  

ΑΡ. Μελζτθσ: 75/2019  

 
Β. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 
Στισ παιδικζσ χαρζσ δεν πρζπει να τίκεται ςε κίνδυνο θ υγεία και θ αςφάλεια των 
παιδιϊν.  
Ειδικότερα:  
α) Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοσ για ατομικό ι ομαδικό παιχνίδι.  
β) Τα όργανα παιδικισ χαράσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται 
ςτθ ςειρά προτφπων ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ.  
γ) Οι επιφάνειεσ πτϊςθσ και ςυγκεκριμζνα τα ελαςτικά πλακίδια αςφαλείασ πρζπει να 
πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177:2018 και 
ΕΝ71-3:2013+A3:2018 και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ επί 
ποινι αποκλειςμοφ.  
δ) Η Εταιρεία καταςκευισ του εξοπλιςμοφ των παιχνιδιϊν και των ελαςτικϊν πλακιδίων 
αςφαλείασ, πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001, ISO 37001 & ISO 50001.και να προςκομίηονται τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ.  
Επιτρζπεται θ ςυμμόρφωςθ προσ άλλα πρότυπα ι προδιαγραφζσ αςφαλείασ πζραν των 
αναφερόμενων ςτθν παροφςα, υπό τον όρο ότι αυτά κα είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα 
προσ τα αναφερόμενα. Η ιςοδυναμία αυτι κα τεκμαίρεται από αναλυτικι τεχνικι 
ζκκεςθ, θ οποία πρζπει να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων αρχϊν και των 
αναφερόμενων ςτο άρκρο 11 τθσ Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει) αναγνωριςμζνων φορζων ελζγχου.  
Η τιρθςθ των απαιτιςεων των προαναφερόμενων προτφπων ι προδιαγραφϊν 
αςφαλείασ πιςτοποιείται από αναγνωριςμζνουσ φορείσ για τον ςκοπό αυτό, μζςω 
διενζργειασ περιοδικϊν, ανά διετία, ελζγχων και τθν ζκδοςθ αντίςτοιχων 
πιςτοποιθτικϊν ελζγχου ανά παιδικι χαρά. 

 
Γ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ, ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ 

 
Δεν είναι επιτρεπτι θ πϊλθςθ, θ δωρεάν διάκεςθ ι θ ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ παιδικισ 
χαράσ, ςε Διμουσ και κοινότθτεσ, εφόςον δεν πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. 
28492/11-05-2009 Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ' αρικ. 27934/2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 
2029/ 25 -7- 2014).  
Ο καταςκευαςτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι ο ειςαγωγζασ ι ο διανομζσ 
που κζτουν ςε κυκλοφορία ςτθν αγορά εξοπλιςμοφσ παιδικϊν χαρϊν, πρζπει να 
διακζτουν για κακζνα από αυτοφσ πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που ζχει εκδοκεί από 



 

αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου, με το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ 
απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 1176.  
Σο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτισ προκαταρτικζσ πλθροφορίεσ 
αναφορικά με τθν αςφάλεια των εξοπλιςμϊν και πρζπει να προςκομίηεται με τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ.  
Στθν περίπτωςθ εξοπλιςμοφ ο οποίοσ ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ άλλων προτφπων ι προδιαγραφϊν, το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ πρζπει 
να ςυνοδεφεται και από τθν αναφερόμενθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 τθσ Y.A. 
28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει), τεχνικι 
ζκκεςθ επικυρωμζνθ από αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου.  
Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να ςθμαίνεται ευκρινϊσ, μόνιμα ςε κζςθ ορατι από το επίπεδο 
του εδάφουσ τουλάχιςτον με τα ακόλουκα:  
α) Πνομα και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου ι 
του ειςαγωγζα ι του διανομζα, ζτοσ καταςκευισ και αρικμό ςειράσ παραγωγισ του 
κάκε οργάνου.  
β) Στοιχεία αναγνϊριςθσ εξοπλιςμοφ (π.χ. κωδικόσ αρικμόσ) και ζτοσ καταςκευισ.  
γ) Τον αρικμό και τθ χρονολογία του εφαρμοηόμενου ευρωπαϊκοφ προτφπου ι 
ιςοδφναμοφ του.  
δ) Για κάκε εξοπλιςμό μετά τθν πλιρθ τοποκζτθςι τουσ κα πρζπει να παραδίδονται 
από τον καταςκευαςτι/ προμθκευτι όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του 
προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ ο καταςκευαςτισ/ προμθκευτισ πρζπει να 
προςκομίςει ςτο Διμο όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 6 παρ. 6.1.3, 6.2.2 ωσ 
"Ρλθροφορίεσ εγκατάςταςθσ" 6.1.4, 6.2.3 ωσ "Ρλθροφορίεσ ελζγχου και εγκατάςταςθσ 
ςυντιρθςθσ" και 6.2.4 ωσ "Ταυτοποίθςθ εδαφϊν απορρόφθςθσ κροφςεων 
παιχνιδοτόπων" του προτφπου ΕΝ 1176-1.  

Ο καταςκευαςτισ/προμθκευτισ κα πρζπει να δθλϊνει ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
τοποκζτθςθσ κα παραδϊςει ςτο Διμο τα απαιτοφμενα του άρκρου 6 παρ.2 α, τθσ 
υπ'αρίκμ. ΥΑ 28492/11-05¬2009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
υπ'αρίκμ. ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) και ιςχφει. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι οι 
εργαςίεσ που κα εκπονιςει κα γίνουν ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1176-7. 
 

Δ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΛΙΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΤΛΙΚΑ 
ΞΤΛΙΝΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι καταςκευαςμζνα από εμποτιςμζνθ Ρεφκθ, με κατάλλθλθ 
περιεκτικότθτα ςε υγραςία. Η ξυλεία κα είναι υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ. Το ξφλο κα ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία με ςφγχρονεσ τεχνικζσ 
εμποτιςμοφ με υλικά μθ τοξικά και αβλαβι για τον χριςτθ και για το φυςικό περιβάλλον. 
Τα υλικά που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία του ξφλου δεν κα περιζχουν 
αρςενικό, κάδμιο και χρϊμιο. Η επιφάνεια του ξφλου κα ζχει βαφτεί με ςτρϊςεισ 
κατάλλθλθσ βαφισ που προςτατεφουν το ξφλο από τισ υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ, τουσ 
μφκθτεσ και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Τα χρϊματα πρζπει να είναι αβλαβι για τα παιδιά, μθ 
τοξικά, φιλικά προσ το περιβάλλον. Οι ςυνδζςεισ των ξφλινων ςτοιχείων κα γίνονται είτε με 
κόλλεσ φιλικζσ ςτο περιβάλλον είτε με καταλλιλουσ κοχλίεσ οι οποίοι καλφπτονται από 
ςτρογγυλεμζνα πλαςτικά προςτατευτικά, τα οποία παρζχουν αςφάλεια, ενϊ ςυγχρόνωσ 
αποτελοφν διακοςμθτικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ. 
Το υλικό που κα χρθςιμοποιείται ςτα ςτοιχεία από ςφνκετο ξφλο, κα είναι ςφνκετθ 
αντικολλθτι ξυλεία Ρεφκθσ, αρκτικοφ τφπου. Θα καταςκευάηεται με ειδικι ζνωςθ 
(ςυγκόλλθςθ ξφλων) ςε διάφορεσ διατομζσ ανάλογα με τθ χριςθ που προορίηεται, με 
χριςθ μθ τοξικισ κόλλασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351 



 

 
ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΕ 
Τα ςτοιχεία από κόντρα πλακζ κα είναι καταςκευαςμζνα από φφλλα ξυλείασ πάχουσ 
ζκαςτο 1,5 χιλ. ςυγκολλθμζνα μεταξφ τουσ με υπό πίεςθ κερμοκόλλθςθ χρθςιμοποιϊντασ 
ρθτίνεσ φαινολικισ βάςθσ μθ τοξικζσ. Ρρζπει να είναι βαμμζνα με χρϊματα, ι βαφζσ που 
δεν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα. Τα χρϊματα επίςθσ κα 
είναι μεγάλθσ αντοχισ ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Η ποιότθτα του κόντρα πλακζ κα 
είναι τζτοια ϊςτε να μθν χρειάηεται περαιτζρω επεξεργαςία πριν τθ βαφι. 
  
ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΠΟΛΤΣΡΩΜΑΣΙΚΕ ΑΝΙΔΕ HPL 
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι ανκεκτικό υλικό το οποίο αποτελείται από 
κυτταρινικζσ ίνεσ εμποτιςμζνεσ ςε φαινολικζσ ρθτίνεσ, ςυγκολλθμζνεσ ςε ςυνκικεσ υψθλισ 
πίεςθσ και κερμοκραςίασ. Η εξωτερικι επιφάνεια κα ςυγκροτείται από ζγχρωμο 
διακοςμθτικό φφλλο εμποτιςμζνο ςε αμινοπλαςτικζσ ρθτίνεσ και αδιάβροχο επικάλυμμα 
ανκεκτικό ςτθν θλιακι ακτινοβολία.  

 
ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
Ρροτιμϊνται τα υλικά που ζχουν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ όπωσ το πολυαικυλζνιο (PE) ι 
το πολυπροπυλζνιο (), πολφ υψθλισ αντοχισ ςε κροφςθ, κραφςθ και ρθγμάτωςθ κακϊσ 
και καλι αντοχι ςε χθμικζσ ουςίεσ, ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ςε αντίξοεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. 
 
ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ, 
ςφνδεςμοι κλπ.) πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα. Τα υλικά και 
οι διατομζσ των ςυνδετικϊν ςτοιχείων προκφπτουν πάντα κατόπιν μελζτθσ φόρτιςθσ. 
Συγκεκριμζνα όλεσ οι βίδεσ που εξζχουν από τον εξοπλιςμό πάνω από 5 χιλ. πρζπει να 
καλφπτονται με πλαςτικζσ τάπεσ πολυπροπυλενίου (). Επίςθσ είναι ακίνδυνα για τθν 
αςφάλεια και τθν υγεία των παιδιϊν. 
 
ΧΡΩΜΑΣΑ 
Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία κα προςτατεφονται τα ξφλινα ι μεταλλικά μζρθ 
είναι ειδικά για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ υπαίκρου τθσ χϊρασ μασ είναι απολφτωσ 
ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ (δεν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα βαρζα 
μζταλλα) και κα δίνουν μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ μασ. Τα χρϊματα ςυμμορφϊνουν 
τισ απαιτιςεισ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΝ 71. 
 
ΒΑΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΗ 
Οι κεμελιϊςεισ κα τθροφν τισ απαιτιςεισ και τισ μεκόδουσ τθσ παραγράφου 4.2.14 του 
ΕΝ:1176-1:2017 ςυναρτιςει του εδάφουσ. Τα υλικά κεμελίωςθσ ςυνιςτϊνται από 
ςκυροδζματοσ C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί ςτιριξθσ του οργάνου, κα πακτϊνονται 
ςτο ςκυρόδεμα τθσ βάςθσ. 
 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

Τα όργανα πρζπει  να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ 

του EN 1176:2017 και να φζρουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από διαπιςτευμζνο φορζα 

πιςτοποίθςθσ για το ςκοπό αυτό, με το οποίο πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα και θ 

ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ. 

Η Εταιρεία καταςκευισ του εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ 

κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO 37001:2016 & ISO 50001 (επί 

ποινι αποκλειςμοφ). 

Η επιχείρθςθ που κα αναλάβει τθν τοποκζτθςθ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνθ ςε 

αναγνωριςμζνο Μθτρϊο Επιχειριςεων (π.χ.εργολθπτικϊν) με τθν κατθγορία «Τοποκζτθςθ 

οργάνων παιδικϊν χαρϊν,αςτικοφ εξοπλιςμοφ και δαπζδων αςφαλείασ» τουλάχιςτον για 



 

φψοσ προχπολογιςμοφ με το 5% του διαγωνιςμοφ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ και εμπειρίασ, είναι θ εγγραφι να φζρει 

θμερομθνία ζκδοςθσ 3 μινεσ προγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, να είναι ςε 

ιςχφ και να κατατεκεί το εν λόγω ζγγραφο ςτο θλεκτρονικό φάκελο του διαγωνιςμοφ. (επί 

ποινι αποκλειςμοφ) 

Τα όργανα παιδικισ χαράσ κα διακζτουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν 

ζναντι αςτοχίασ υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του 

καταςκευαςτι για τθν τοποκζτθςθ τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του.  

Το HPL κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ 10 ετϊν για το 

χρϊμα και τθν επιφάνεια του υλικοφ και 20 ετϊν για μθχανικι αντοχι. 

Ο καταςκευαςτισ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να διακζτει Ριςτοποιθτικό Αειφορικισ 

Δαςικισ Διαχείριςθσ είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίςτοιχο 

πρότυπο FSC Chain of Custody ι ιςοδφναμο τουσ. 

 

Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
Τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, να καταςκευάηονται από 
υλικά άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από οποιοδιποτε ελάττωμα ςχετικά με τον 
τρόπο παραγωγισ τουσ, να είναι καινοφριασ καταςκευισ και αχρθςιμοποίθτα και να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται.  
 
Στισ παραπάνω διαςτάςεισ των παιχνιδιϊν και λοιπϊν ειδϊν τθσ μελζτθσ κακϊσ και των 
χϊρων αςφαλείασ επιτρζπεται απόκλιςθ τθσ τάξθσ του ±5%, όπωσ επίςθσ και ±5% ςτισ 
διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςτοιχείων.  
Αποκλίςεισ ςτο μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ των παιχνιδιϊν δεν επιτρζπονται. Σε περίπτωςθ 
που οι αποδεκτζσ αποκλίςεισ ςτον χϊρο αςφαλείασ, οδθγοφν ςε αφξθςθ του χϊρου 
αυτοφ ςε ςχζςθ με τισ αναφερόμενεσ ςτθν μελζτθ διαςτάςεισ, ο ανάδοχοσ κα 
υποχρεοφται ςε αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτθν ποςότθτα των δαπζδων αςφαλείασ, χωρίσ 
επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ προσ τον Διμο.  
Επιπλζον, τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ πρζπει επί ποινι 
αποκλειςμοφ να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, 
ωσ προσ τον τφπο και το πλικοσ των δραςτθριοτιτων που προςφζρουν, τισ θλικιακζσ 
ομάδεσ ςτισ οποίεσ απευκφνονται και τα υλικά καταςκευισ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ιςονομία μεταξφ των ςυμμετεχόντων.  
Αποκλίςεισ πζραν των αναφερόμενων επιτρεπτϊν ορίων δεν κα γίνονται αποδεκτζσ και 
οι προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ μελζτθσ (για όλα τα προϊόντα) και οχι για 
επιμζρουσ  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται προμικεια, μεταφορά και θ πλιρθσ τοποκζτθςθ του 
εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν. 

 
1. ΣΕΣΡΑΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΜΕΙΚΣΗ 

 
Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 6522 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7000Χ6000mm 
Ρλάτοσ 1520 mm 
Φψοσ 2400 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1300mm 
Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2017   

 



 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 4 
Δραςτθριότθτεσ Αιϊρθςθ 
Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Πχι 

 
Το όργανο κα αποτελείται από: 

 Δφο (2) οριηόντιεσ ξφλινεσ δοκοφσ. 

 Ζξι (6) κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα, διατεταγμζνα ανά δφο,  ςε ςχιμα «Λ». 

 Δφο (2) κακίςματα νθπίων, κλειςτά 

 Δφο (2) κακίςματα παίδων 
 
Σεχνικι περιγραφι 
Η κοφνια δφο κζςεων νθπίων ςυν δφο κζςεων παίδων, κα ζχει διαςτάςεισ περίπου  
6522Χ1.520mm και φψοσ περίπου 2.400mm. Θα αποτελείται από δφο οριηόντιεσ ξφλινεσ 
δοκοφσ διατομισ περίπου 95Χ120mm, οι οποίεσ κα καταλιγουν ςε μεταλλικά 
κομβοελάςματα πάχουσ περίπου 4mm. Η ςτιριξθ των οριηοντίων δοκϊν κα επιτυγχάνεται 
εκατζρωκεν με τφπου «Λ» κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95Χ95mm. 
Η ςφνδεςθ των εκατζρωκεν κομβοελαςμάτων κα γίνεται με κοχλίεσ και περικόχλια 
αςφαλείασ. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα αποτελείται από πιςτοποιθμζνα ζδρανα και 
αλυςίδεσ. Η αλυςίδα κα ζχει κρίκουσ διατομισ τουλάχιςτον 6mm, εν κερμϊ 
γαλβανιςμζνουσ, που κα αποτρζπουν τθν παγίδευςθ δακτφλου. 
Σε κάκε οριηόντια δοκό κα τοποκετοφνται τζςςερα κουηινζτα ςφμφωνα με τισ αποςτάςεισ 
των προτφπων ΕΝ 1176. 
Τα δφο κακίςματα νθπίων κα είναι κλειςτά, τα δφο των παίδων κα είναι κανονικά, και κα 
καταςκευάηονται από ελαςτομερζσ υλικό με ενίςχυςθ αλουμινίου. Ρρζπει να είναι 
πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το παράρτθμα Β του ΕΝ 1176-2:2017. 
 

2. ΣΡΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΑΜΕΑ 
 

Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 5367 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 
7000Χ5000mm 

Ρλάτοσ 1520 mm 
Φψοσ 2400 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1300mm 
Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 3 
Δραςτθριότθτεσ Ταλάντωςθ 
Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Ναι 

 
Το όργανο κα αποτελείται από: 

 Δφο (2) οριηόντιεσ ξφλινεσ δοκοφσ. 

 Ζξι (6) κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα, διατεταγμζνα ανά δφο,  ςε ςχιμα «Λ». 

 Δφο (2) κακίςματα παίδων 

 Ζνα κάκιςμα ΑΜΕΑ 
 
 
 



 

Σεχνικι περιγραφι 
Η κοφνια τριϊν κζςεων, με δφο κζςεισ παίδων και μία κζςθ ΑΜΕΑ, κα ζχει γενικζσ 
διαςτάςεισ περίπου 5367Χ1.520 mm. και φψοσ περίπου 2.400 mm. Θα αποτελείται από δφο 
οριηόντιεσ ξφλινεσ δοκοφσ, διατομισ περίπου 95Χ120 χιλ., οι οποίεσ κα καταλιγουν ςε 
μεταλλικά κομβοελάςματα πάχουσ τουλάχιςτον 4 χιλ.. Η ςτιριξθ των οριηοντίων δοκϊν κα 
επιτυγχάνεται εκατζρωκεν με τφπου «Λ» κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ 
περίπου 95Χ95 mm. 
Η ςφνδεςθ των εκατζρωκεν κομβοελαςμάτων κα γίνεται με κοχλίεσ και περικόχλια 
αςφαλείασ. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα αποτελείται από πιςτοποιθμζνα ζδρανα και 
αλυςίδεσ. Η αλυςίδα κα ζχει κρίκουσ διατομισ τουλάχιςτον 6 mm., εν κερμϊ 
γαλβανιςμζνουσ, που κα αποτρζπουν παγίδευςθ δακτφλου. 
Στθ μεγάλθ οριηόντια δοκό κα τοποκετοφνται τζςςερα κουηινζτα ςφμφωνα με τισ 
αποςτάςεισ των προτφπων ΕΝ 1176, ενϊ ςτθ μικρι δφο. 
Τα κακίςματα των παίδων κα καταςκευάηονται από ελαςτομερζσ υλικό με ενίςχυςθ 
αλουμινίου. Ρρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το παράρτθμα Β του ΕΝ 1176-
2:2017. 
Το κάκιςμα AMEA, κα ζχει μορφι αρκουδάκι (και για τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ), από 
περιςτροφικά χυτευμζνο πολυαικυλζνιο. Το πολυαικυλζνιο κα είναι 100% ανακυκλϊςιμο.  

 
3. ΔΙΘΕΙΑ ΚΟΤΝΙΑ ΜΕΙΚΣΗ 

 
Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 3362 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7000Χ3000mm 
Ρλάτοσ 1520 mm 
Φψοσ 2400 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1300mm 
Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 2 
Δραςτθριότθτεσ Ταλάντωςθ 
Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Πχι 

 
Το όργανο κα αποτελείται από: 

 Μία (1) οριηόντιο ξφλινθ δοκό. 

 Τζςςερα (4) κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα, διατεταγμζνα ςε ςχιμα «Λ». 

 Δφο (2) κακίςματα, ζνα (1) νθπίων κλειςτό, και ζνα (1) παίδων. 
 

Σεχνικι περιγραφι 
Η κοφνια δφο κζςεων παίδων - νθπίων κα αποτελείται από μία οριηόντια δοκό διατομισ 
διαςτάςεων περίπου 95Χ120mm θ οποία κα καταλιγει ςε μεταλλικό κομβοζλαςμα πάχουσ 
τουλάχιςτον 4mm. Η ςτιριξθ τθσ ενιαίασ δοκοφ κα επιτυγχάνεται εκατζρωκεν με τφπου 
«Λ» κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95Χ95mm. 
Η ςφνδεςθ των εκατζρωκεν κομβοελαςμάτων κα γίνεται με κοχλίεσ και περικόχλια 
αςφαλείασ. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα αποτελείται από πιςτοποιθμζνα ζδρανα και 
αλυςίδεσ. Η αλυςίδα κα ζχει κρίκουσ διατομισ τουλάχιςτον 6mm, εν κερμϊ 
γαλβανιςμζνουσ, που κα αποτρζπουν τθν παγίδευςθ δακτφλου. 
Στθν οριηόντια δοκό κα τοποκετοφνται τζςςερα κουηινζτα ςφμφωνα με τισ αποςτάςεισ των 
προτφπων ΕΝ 1176. 
Το κάκιςμα νθπίων κα είναι κλειςτό, των παίδων κανονικό, και κα καταςκευάηονται από 
ελαςτομερζσ υλικό με ενίςχυςθ αλουμινίου. Ρρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με 
το παράρτθμα Β του ΕΝ 1176-2:2017. 



 

 
4. ΚΟΤΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 

 
Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτοφμενοσ χϊροσ αςφαλείασ 
Μικοσ 3362 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7.000x3000 mm 
Ρλάτοσ 1520 mm 
Φψοσ 2400 mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1.300mm 
Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2017 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 4 
Δραςτθριότθτεσ Ταλάντωςθ 
Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 NAI 

 
Το όργανο κα αποτελείται από : 

 Μία οριηόντια ξφλινθ δοκό, 

 Τζςςερα κεκλιμζνα ξφλινα υποςτυλϊματα, διατεταγμζνα ανά δφο, ςε ςχιμα «Λ», 

 Ζνα κάκιςμα «φωλιά», αναρτθμζνο με αλυςίδεσ. 
 

Τεχνικι περιγραφι 
Η κοφνια φωλιά με ζνα κάκιςμα κα ζχει γενικζσ διαςτάςεισ περίπου 3362x1520mm με 
φψοσ 2.400mm περίπου. Θα αποτελείται από μία οριηόντια δοκό διατομισ 95x120mm 
περίπου, θ οποία κα καταλιγει ςε μεταλλικά κομβοελάςματα πάχουσ 4mm περίπου. Η 
ςτιριξθ τθσ ενιαίασ δοκοφ κα επιτυγχάνεται εκατζρωκεν με τφπου «Λ» κεκλιμζνα ξφλινα 
υποςτυλϊματα διατομισ 95x95mm περίπου. 
Η ςφνδεςθ των εκατζρωκεν κομβοελαςμάτων κα γίνεται με κοχλίεσ και περικόχλια 
αςφαλείασ. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα αποτελείται από πιςτοποιθμζνα ζδρανα και 
αλυςίδεσ. Η αλυςίδα κα ζχει κρίκουσ διατομισ 6mm, εν κερμϊ γαλβανιςμζνουσ, που 
αποτρζπουν παγίδευςθ δακτφλου. 
Στθν οριηόντια δοκό κα τοποκετοφνται δφο κουηινζτα διπλισ κίνθςθσ ςφμφωνα με τισ 
αποςτάςεισ των προτφπων ΕΝ 1176. Το κακζνα κα φζρει άξονα με ςπείρωμα, ο οποίοσ κα 
βιδϊνεται ςτθν ξφλινθ δοκό και κα πακτϊνεται μζςω περικοχλίων. Επιπλζον κα υπάρχει 
μεταλλικι άρκρωςθ που κα επιτρζπει τθν εμπρόςκια και τθν πίςω κίνθςθ ςτον χριςτθ. 
Τζλοσ, ςε αυτό κα προςαρτάται περιςτροφικό κράτθμα αλυςίδασ, ϊςτε να δίνει ελευκερία 
ςτθν περιςτροφικι κίνθςθ και τθν δυνατότθτα επαναφοράσ των αλυςίδων ςτθν αρχικι 
κατάςταςθ τουσ.  
Το κάκιςμα φωλιά κα καταςκευάηεται από ζνα μεταλλικό ςτεφάνι διαμζτρου 1200mm 
περίπου, επενδυμζνο με ςχοινί πολυπροπυλενίου, και από το δίχτυ που δθμιουργεί τθ 
κζςθ κακίςματοσ. Η ανάρτθςθ ςτο ςκελετό κα πραγματοποιείται δια μζςω αλυςίδων. 
 

5. ΕΛΑΣΗΡΙΩΣΟ ΠΑΙΔΩΝ 

 
Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 810mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 
2810Χ2280mm 

Ρλάτοσ 280 mm 
Φψοσ 800 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ < 600 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 1 



 

Δραςτθριότθτεσ Ταλάντωςθ 
Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

ΟΧΙ 

 
Σεχνικι περιγραφι 
Η ελατθριωτι τραμπάλα μιασ κζςθσ κα αποτελείται από τθν κζςθ, το ελατιριο και τθν 
βάςθ κεμελίωςθσ. 
Η κζςθ κα αποτελείται από ζνα πάνελ HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm, ςε ενδεικτικι 
μορφι «αλογάκι», λαβζσ πλαςτικζσ, και μία επιφάνεια κακίςματοσ. 
Το ελατιριο πιζςεωσ κα είναι διαμζτρου περίπου 200mm με ςφρμα διαμζτρου περίπου 
20mm με βάςεισ ςτα δφο άκρα, οι οποίεσ κα ζχουν και τουσ αποςτάτεσ αςφαλείασ του 
ελατθρίου. 
Η πάκτωςθ του ελατθρίου κα γίνεται με μεταλλικό ςφςτθμα. 
 

6. ΕΛΑΣΗΡΙΩΣΟ ΝΗΠΙΩΝ 
 

Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 735 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 
2735Χ2435mm 

Ρλάτοσ 435 mm 
Φψοσ 840 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ < 600  mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 1 
Δραςτθριότθτεσ Ταλάντωςθ 
Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 ΟΧΙ 

                         
Σεχνικι περιγραφι 
Το ταλαντευόμενο (ελατθριωτι τραμπάλα) μιασ κζςθσ κα αποτελείται από τθν κζςθ, το 
ελατιριο και τθν βάςθ κεμελίωςθσ. 
Η κζςθ κα αποτελείται από δφο πλαϊνά από πάνελ HPL πάχουσ 12mm, ςε μορφι 
πεταλοφδα, τρεισ ςωλινεσ αποςτάτεσ, και μία επιφάνεια κακίςματοσ. 
Το ελατιριο πιζςεωσ κα είναι διαμζτρου 200 mm περίπου με ςφρμα διαμζτρου 20mm 
περίπου με βάςεισ ςτα δφο άκρα οι οποίεσ κα ζχουν και τουσ αποςτάτεσ αςφαλείασ του 
ελατθρίου. 
Στθν κάτω βάςθ κα ςτερεϊνεται θ μεταλλικι βάςθ κεμελίωςθσ. 
Το όργανο πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο κατά EN-1176 

 
7. ΕΛΑΣΗΡΙΩΣΟ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΕΩΝ 

 
Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 1000 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 
Φ 3000 mm 

Ρλάτοσ 1000 mm 
Φψοσ 593 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ < 600 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 4 



 

Δραςτθριότθτεσ Ταλάντωςθ 

Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 ΟΧΙ 

 

Σεχνικι περιγραφι 
Το ςφςτθμα κα απαρτίηεται από φορζα και βάςθ. Ο φορζασ κα καταςκευάηεται από πάνελ 
HPL πάχουσ τουλάχιςτον 18mm με ςχιμα λουλουδιοφ. Το ςχιμα κα είναι διαμορφωμζνο 
ζτςι ϊςτε να ςχθματίηει τζςςερα κακίςματα για τζςςερα παιδιά. Στο κζντρο κα υπάρχει μία 
κυκλικι λαβι από πάνελ HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm ι κόντρα πλακζ πάχουσ 
τουλάχιςτον 15mm, που κα τοποκετείται ςε απόςταςθ από το διαμορφωμζνο κάκιςμα 
μζςω τεςςάρων μεταλλικϊν αποςτατϊν.  Στο κζντρο, ο φορζασ κα ςυνδζεται με τθ βάςθ. 
Η βάςθ κα αποτελείται από ελατιριο φψουσ περίπου 400mm, διαμζτρου περίπου 200mm 
και πάχουσ ςπείρασ περίπου 20mm, δφο μεταλλικά καπάκια ςφςφιξθσ (άνω και κάτω 
καπάκι) και πλάκα αγκφρωςθσ.  

 
8. ΞΤΛΙΝΗ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΤΟ ΘΕΕΩΝ 

 
Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 2900 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 4900Χ2460 mm 
Ρλάτοσ 460 mm 
Φψοσ 750 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1100 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 2 
Δραςτθριότθτεσ Ταλάντωςθ 
Ηλικιακι ομάδα 2+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

ΟΧΙ 

 
Σεχνικι περιγραφι 
Το όργανο κα αποτελείται από μία οριηόντια ξφλινθ δοκό διαςτάςεων περίπου 
2800Χ95Χ95mm, ςτα δφο άκρα τθσ οποίασ υπάρχουν δφο κακίςματα από κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 15mm, ςτερεωμζνα ςτθ δοκό. 
Στο εμπρόσ μζροσ των κακιςμάτων κα είναι προςαρμοςμζνθ μεταλλικι χειρολαβι για τθν 
ςυγκράτθςθ των χρθςτϊν. 
Η βάςθ τθσ τραμπάλασ κα είναι ςχιματοσ «Ρ» με δφο ξφλινουσ ςτφλουσ, διαςτάςεων 
περίπου 95Χ95Χ620mm, τα κάτω μζρθ των οποίων κα πακτϊνονται ςτο ζδαφοσ με τθν 
βοικεια μεταλλικϊν βάςεων κεμελίωςθσ. 
Οι ςτφλοι κα ενϊνονται μεταξφ τουσ με τθ βοικεια μεταλλικοφ μθχανιςμοφ, που κα 
αποτελείται από δφο μζρθ, το ζνα κα ςτερεϊνεται ςτουσ ςτφλουσ και το δεφτερο κα 
βιδϊνεται ςτθ δοκό. Τα δφο μζρθ κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ δθμιουργϊντασ ζναν άξονα 
περιςτροφισ με ρουλεμάν, που κα επιτρζπει τθν κίνθςθ τθσ δοκοφ. 
Στα άκρα τθσ τραμπάλασ, και ςτο κάτω μζροσ τουσ κα τοποκετοφνται κομμάτια ελαςτικοφ 
για απόςβεςθ κροφςεων. 
 

9. ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΣΟΤΛΗΘΡΑ 
 

  Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 2630 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 6090Χ3540 mm 
Ρλάτοσ 920 mm 



 

Φψοσ 2960 mm 
Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm 

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2017 
 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 1 

  Δραςτθριότθτεσ Ανάβαςθ, ολίςκθςθ. 

Ηλικιακι ομάδα 3+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

Πχι 

 
Το όργανο  κα αποτελείται από:  

1. Ζνα πφργο με κεματικι ςκεπι, 
2. Ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ, 
3. Μια μεταλλικι κλίμακα αναρρίχθςθσ. 
 

Τεχνικι περιγραφι 
Η τςουλικρα κα αποτελείται από ζνα πφργο με κεματικι ςκεπι, μία κεματικι ςκεπι, ζνα 
ςφςτθμα τςουλικρασ και μία μεταλλικι κλίμακα αναρρίχθςθσ. Ο χριςτθσ μζςω τθσ κλίμακασ 
αναρρίχθςθσ κα οδθγείται ςτο πφργο με τθν κεματικι ςκεπι με πλατφόρμα φψουσ 1.200 mm 
από το ζδαφοσ. Το πατάρι αυτό κα φζρει αριςτερά και δεξιά προςτατευτικά φράγματα 
τςουλικρασ. Τζλοσ, ευκεία κα τοποκετείται ςτθν πλατφόρμα αυτι ςφςτθμα τςουλικρασ 
(κατάλλθλθ για το φψοσ τθσ πλατφόρμασ), ζτςι ο χριςτθσ κα  ολιςκαίνει και κα πραγματοποιεί 
τθν ζξοδο του από το όργανο. 
 
Ρλατφόρμα πφργου 

Η πλατφόρμα πφργου κα αποτελείται από: 

 Δφο μεταλλικά υποςτυλϊματα 

 Μία επιφάνεια κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθρι επίςτρωςθ,  

 Ζνα μεταλλικό ςκελετό 
Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ διάταξθσ «Γ» κα αποτελείται από τεμάχια κοιλοδοκοφ διατομισ περίπου 
60x30 mm, τα οποία κα ςυγκολλοφνται μεταξφ τουσ. Σε αυτά κα τοποκετείται επιφάνεια κόντρα 
πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 21mm με αντιολιςκθρι επίςτρωςθ, θ οποία κα 
ςυγκρατείται  μζςω κοχλιϊν και περικοχλίων από τον μεταλλικό ςκελετό. Εκατζρωκεν αυτισ κα 
τοποκετοφνται τα μεταλλικά υποςτυλϊματα διατομισ τουλάχιςτον Φ60mm, τα οποία κα 
ςυνδζονται με τον μεταλλικό ςκελετό μζςω μεταλλικισ βάςθσ, κοχλιϊν και περικοχλίων. 
Σφςτθμα τςουλικρασ 
Η τςουλικρα κα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλικι ςκάφθ 

 Δφο ξφλινεσ κουπαςτζσ 

 Ζνα προςτατευτικό τςουλικρασ. 
Το ςφςτθμα κα αποτελείται από το προςτατευτικό εξόδου και τθν τςουλικρα. Η τςουλικρα κα 
είναι ίςια και κα ζχει πλάτοσ 530mm. Το μικοσ ολίςκθςθσ κα είναι 2.300 mm για πλατφόρμα ςε 
φψοσ περίπου 1.200mm από το ζδαφοσ. Η ςκάφθ κα αποτελείται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα 
πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm και κα βιδϊνεται ςτο κεματικό προςτατευτικό το οποίο κα 
καταςκευάηεται από πάνελ HPL  πάχουσ τουλάχιςτον 18 mm. Το προςτατευτικό εξόδου κα είναι 
καταςκευαςμζνο από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. Αυτό κα αποτελείται από δφο κομμάτια 
που κα τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ  ειςόδου τθσ τςουλικρασ και ςτο πάνω μζροσ τουσ 
κα τοποκετείται μπάρα κρατιματοσ.  

 

Μεταλλικι κλίμακα αναρρίχθςθσ 
Η μεταλλικι κλίμακα αναρρίχθςθσ κα αποτελείται από: 

 Ζνα μεταλλικό ςκελετό, 

 Μεταλλικά πατιματα, 



 

 Δφο κεματικζσ επιφάνειεσ. 
Στο κάκετο τμιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ κα προςαρτϊνται μεταλλικά πατιματα διατομισ 
τουλάχιςτον Φ33mm. Στισ πλαϊνζσ επιφάνειεσ αυτοφ κα τοποκετοφνται κεματικζσ επιφάνειεσ, οι 
οποίεσ κα βιδϊνονται μζςω κοχλιϊν και περικοχλίων. 
 

10. ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΤΟ ΠΤΡΓΟΤ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΗ 

Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 4520 mm Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7880Χ7220 mm 
Ρλάτοσ 4420 mm 
Φψοσ 3530 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 15 
Δραςτθριότθτεσ Ανάβαςθ, ολίςκθςθ 

Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Πχι 

 

Το ςφνκετο όργανο κα αποτελείται από: 

 Δφο τετράγωνουσ πφργουσ με δίριχτεσ ςτζγεσ 

 Μία γζφυρα 

 Μία κυρτι ράμπα αναρρίχθςθσ με ςχοινί. 

 Μία τςουλικρα  

 Μία ξφλινθ ςκάλα με κουπαςτζσ. 

 Ζνα ςτφλο ολίςκθςθσ, τφπου πυροςβζςτθ 

 Ρροςτατευτικά πάνελ 
 
Η είςοδοσ ςτο ςφνκετο κα πραγματοποιείται από τθ ςκάλα ι τθ ράμπα αναρρίχθςθσ με 
ςχοινί. Από ςτθ ςκάλα ο χριςτθσ κα οδθγείται ςτον πρϊτο πφργο με ςκεπι, με πλατφόρμα 
φψουσ περίπου 1200mm όπου ευκεία κα φζρει τθν τςουλικρα και δεξιά ζνα φράγμα 
προςταςίασ. Αριςτερά κα βρίςκεται θ γζφυρα θ οποία κα ενϊνει τουσ δφο ιςοχψείσ 
πφργουσ. Από τθ γζφυρα ο χριςτθσ κα οδθγείται ςτον δεφτερο πφργο με ςκεπι, όπου 
ευκεία κα φζρει φράγμα προςταςίασ, αριςτερά τον ςτφλο πυροςβζςτθ και δεξιά τθν 
καμπφλθ αναρρίχθςθ. 
 
Σεχνικι περιγραφι 
Πλατφόρμα Πφργου διαςτάςεων περίπου 1110X1110mm, φψουσ περίπου 1200mm 
Η πλατφόρμα πφργου κα αποτελείται από: 

 Τζςςερισ ξφλινεσ δοκοφσ διατομισ περίπου 95Χ45 mm και μικουσ περίπου 
920mm 

 Μία επιφάνεια αντιολιςκθροφ κόντρα πλακζ δαπζδου πάχουσ τουλάχιςτον 21mm 

 Τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95Χ95mm 
Οι τζςςερισ ξφλινεσ δοκοί διατομισ περίπου 95x45mm, κα ενϊνονται μεταξφ τουσ μζςω 
μεταλλικϊν ςυνδζςμων, ςχθματίηοντασ ζνα ςτακερό πλαίςιο. Ράνω ςε αυτό το πλαίςιο κα 
εφαρμόηεται ζνα κομμάτι αντιολιςκθρό κόντρα πλακζ πάχουσ τουλάχιςτον 21mm, με 
διαμορφϊςεισ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ. Η ςτερζωςθ του ςτο πλαίςιο κα γίνεται με ξυλόβιδεσ. 
Το πλαίςιο κα βιδϊνεται ςε τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95x95mm με 
εξάγωνεσ βίδεσ και παξιμάδια αςφαλείασ. 
 
 



 

Δίριχτθ ςτζγθ 
Η ςτζγθ κα αποτελείται από: 

 2 πάνελ κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 15mm  

 2 πάνελ κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 15mm ςε ςχιμα «Λ», με 
ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ 

Τα δφο πρϊτα κόντρα πλακζ κα ςχθματίηουν μεταξφ τουσ γωνία περίπου 90ο. Στο κάτω 
μζροσ των φφλων και αντιδιαμετρικά κα τοποκετοφνται τα κόντρα πλακζ ςε ςχιμα «Λ» και 
κα αποτελοφν το ςυνδετιριο τμιμα των πάνελ με τουσ ορκοςτάτεσ τθσ καταςκευισ. 
Οι δφο πφργοι κα ενϊνονται μεταξφ τουσ, με ξφλινθ γζφυρα.  
 
Ξφλινθ γζφυρα 
Η ξφλινθ γζφυρα μικουσ περίπου 2000mm κα αποτελείται από: 

 Δυο ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 2000Χ95Χ45mm 

 Δυο ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 2000X95X95mm 

 Σανίδεσ  

 Τζςςερα φράγματα προςταςίασ πτϊςθσ 
Οι δφο δοκοί διαςτάςεων περίπου 2000X95X95mm από εμποτιςμζνθ ξυλεία Ρεφκθσ 
αρκτικοφ κφκλου κα ςτερεϊνονται ςτα υποςτυλϊματα των πφργων με κατάλλθλουσ 
μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ. Ράνω ςε αυτοφσ κα τοποκετοφνται ςανίδεσ οι οποίεσ κα 
αποτελοφν το δάπεδο τθσ γζφυρασ. Οι κουπαςτζσ τισ γζφυρασ κα αποτελοφνται από δφο 
οριηόντιεσ ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 2000Χ95Χ45mm και τα πλαϊνά 
προςτατευτικά από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm.   
 
Σςουλικρα ςε φψοσ περίπου 1200mm. 
Η τςουλικρα κα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλικι ςκάφθ 

 Δφο πλευρικά προςτατευτικά  

 Ζνα προςτατευτικό εξόδου 
Το ςφςτθμα κα αποτελείται από το προςτατευτικό εξόδου και τθν τςουλικρα. 
Η τςουλικρα κα είναι ίςια και κα ζχει πλάτοσ περίπου 530mm. Το μικοσ ολίςκθςθσ κα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το φψοσ τθσ πλατφόρμασ (μικοσ ολίςκθςθσ περίπου 
2300mm για πλατφόρμα ςε φψοσ περίπου 1200mm). 
Η ςκάφθ κα αποτελείται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm και κα 
βιδϊνεται ςτα δφο πλαϊνά προςτατευτικά τα οποία κα καταςκευάηονται από HPL πάχουσ 
τουλάχιςτον 18mm. 
Το προςτατευτικό εξόδου κα είναι καταςκευαςμζνο από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. 
Θα αποτελείται από δφο κομμάτια που κα τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ειςόδου 
τθσ τςουλικρασ και ςτο πάνω μζροσ τουσ κα τοποκετείται μπάρα κρατιματοσ 
καταςκευαςμζνθ από ςωλινα διαμζτρου 1” βαρζουσ τφπου, βαμμζνθ θλεκτροςτατικά.  
 
κάλα 
Η κουπαςτι τθσ ςκάλασ για πλατφόρμα θ οποία κα οδθγεί ςτθν πλατφόρμα (ςε φψοσ 
περίπου 1200mm) του οργάνου κα αποτελείται από: 

 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 
850Χ95Χ45mm 

 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 
1850Χ95Χ45mm 

 2 ξφλινεσ επιφάνειεσ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 15mm 
Ανάμεςα ςτισ 2 ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων 1850X190Χ45mm κα τοποκετοφνται 9 
ξφλινα ςκαλοπάτια διαςτάςεων περίπου 640 Χ145Χ45mm. Αυτά κα ζχουν μεταξφ 
τουσ απόςταςθ περίπου 75mm. 

 
 
 



 

τφλοσ πυροςβζςτθ 
Ο ςτφλοσ ολίςκθςθσ τφπου πυροςβζςτθ, κα καταςκευάηεται από ζνα οριηόντιο θμικυκλικό 
ςωλινα, που κα ςυνδζεται ςτουσ ςτφλουσ του πφργου, και από ζνα κάκετο ςωλινα, 
ενωμζνο ςτο μζςον του θμικυκλικοφ, ο οποίοσ κα πακτϊνεται ςτθ βάςθ του οργάνου. Οι 
ςωλινεσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, διατομισ περίπου Φ33mm και πάχουσ 2mm.  
 
Κυρτι  αναρρίχθςθ με ςχοινί  
Η κυρτι αναρρίχθςθ κα αποτελείται από ξφλινα πατιματα από εμποτιςμζνθ ξυλεία 
Ρεφκθσ αρκτικοφ κφκλου και από κυρτζσ ξφλινεσ επιφάνειεσ ίδιου υλικοφ. Επί αυτϊν κα 
τοποκετοφνται τα ξφλινα πατιματα όμοιου μικουσ και διατομισ περίπου 95x145mm. Το 
ςυρματόςχοινο με επζνδυςθ πολυπροπυλενίου κα αναρτάται από ξφλινθ δοκό διατομισ 
περίπου 95x45mm, θ οποία κα βιδϊνεται μζςω κοχλιϊν ςτα υποςτυλϊματα του πρϊτου 
πφργου. Το κάτω μζροσ τθσ αναρρίχθςθσ κα πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ενϊ το άνω μζροσ 
τθσ κα ςυνδζεται με τθν πλατφόρμα του πφργου.  
 
Προςτατευτικά πάνελ  
Τα προςτατευτικά πάνελ κα καταςκευάηονται από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. Αυτά κα 
μποροφν να φζρουν διακοςμθτικά ανοίγματα και χαράξεισ. Για τθ ςτερζωςθ τουσ κα 
χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα μεταλλικά τμιματα (γωνίεσ) και ξυλόβιδεσ.  
 

11. ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΤΟ ΣΟΤΛΗΘΡΕ 
 

Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 4920 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 
8420Χ6730mm 

Ρλάτοσ 3230 mm 
Φψοσ 3280 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 5 
Δραςτθριότθτεσ Ανάβαςθ, ολίςκθςθ, 

αναρρίχθςθ 
Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Πχι 

 

Το ςφνκετο όργανο κα αποτελείται από: 

 Ζνα πφργο με μονόριχτθ ςτζγθ 

 Ζναν αςκεπι πφργο 

 Ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 900 mm από το ζδαφοσ 

 Ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 1.200 mm από το ζδαφοσ 

 Μία ξφλινθ κλίμακα ανόδου με κουπαςτζσ 

 Μία καμπφλθ αναρρίχθςθ 
 

Σεχνικι περιγραφι 
Το ςφνκετο όργανο κα αποτελείται από ζνα πφργο με μονόριχτθ ςτζγθ, ζναν αςκεπι 
πφργο, ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm από το ζδαφοσ, 
ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 1.200mm από το ζδαφοσ, μία 
ξφλινθ κλίμακα ανόδου με κουπαςτζσ και μία καμπφλθ αναρρίχθςθ. Η πρόςβαςθ ςτο ζνα 
επίπεδο κα γίνεται από ςκάλα με κουπαςτζσ που κα καταλιγει ςτον πρϊτο πφργο με 
πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm από το ζδαφοσ. Αυτόσ αριςτερά κα φζρει φράγμα 
προςταςίασ και δεξιά ςφςτθμα τςουλικρασ, ενϊ ευκεία κα γίνεται μετάβαςθ ςτον 



 

υψθλότερο πφργο φψουσ περίπου 1.200 mm από το ζδαφοσ. Ο δεφτεροσ κα φζρει 
αριςτερά καμπφλθ αναρρίχθςθ και δεξιά φράγμα προςταςίασ. Τζλοσ, ευκεία κα 
τοποκετείται ςφςτθμα τςουλικρασ και ςτα άνω άκρα των υποςτυλωμάτων του κα 
τοποκετείται μονόριχτθ κεματικι ςκζπαςτρο. 
 
Πλατφόρμα Πφργων περίπου 1110X1110mm, φψουσ περίπου 900mm και 1200mm 
Η πλατφόρμα πφργου κα αποτελείται από: 

 Τζςςερισ ξφλινεσ δοκοφσ διατομισ περίπου 95Χ45mm και μικουσ περίπου 920mm 

 Μία επιφάνεια αντιολιςκθροφ κόντρα πλακζ δαπζδου πάχουσ τουλάχιςτον 21mm 

 Τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95Χ95mm 
Οι τζςςερισ ξφλινεσ δοκοί διατομισ περίπου 95Χ45mm κα ενϊνονται μεταξφ τουσ μζςω 
μεταλλικϊν ςυνδζςμων, ςχθματίηοντασ ζνα ςτακερό πλαίςιο. Ράνω ςε αυτό το πλαίςιο κα 
εφαρμόηεται ζνα κομμάτι αντιολιςκθρό κόντρα πλακζ πάχουσ τουλάχιςτον 21mm, με 
διαμορφϊςεισ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ. Η ςτερζωςθ του ςτο πλαίςιο κα γίνεται με ξυλόβιδεσ. 
Το πλαίςιο κα βιδϊνεται ςε τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95x95mm με 
εξάγωνεσ βίδεσ και παξιμάδια αςφαλείασ. 
 
Μονόριχτο ςκζπαςτρο 
Η μονόριχτθ ςτζγθ κα τοποκετείται ςτον πφργο με πλατφόρμα φψουσ περίπου 1200mm και 
κα καταςκευάηεται από κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ τουλάχιςτον 15mm, με 
καμπυλωμζνεσ γωνίεσ και πλευρζσ και κεματικά διακοςμθτικά ανοίγματα. 
 
Σςουλικρα 
Η τςουλικρα κα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλικι ςκάφθ 

 Δφο πλευρικά προςτατευτικά  

 Ζνα προςτατευτικό εξόδου 
Το ςφςτθμα κα αποτελείται από το προςτατευτικό εξόδου και τθν τςουλικρα. 
Η τςουλικρα κα είναι ίςια και κα ζχει πλάτοσ περίπου 530mm. Το μικοσ ολίςκθςθσ κα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το φψοσ τθσ πλατφόρμασ (μικοσ ολίςκθςθσ περίπου 1700mm 
για πλατφόρμα ςε φψοσ περίπου 900mm και περίπου 2300mm για πλατφόρμα ςε φψοσ 
περίπου 1200mm) 
Η ςκάφθ κα αποτελείται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm και κα 
βιδϊνεται ςτα δφο πλαϊνά προςτατευτικά τα οποία κα καταςκευάηονται από HPL  πάχουσ 
τουλάχιςτον 18 mm. 
Το προςτατευτικό εξόδου κα είναι καταςκευαςμζνο από πλάκα HPL πάχουσ τουλάχιςτον 
12mm. Θα αποτελείται από δφο κομμάτια που κα τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ 
ειςόδου τθσ τςουλικρασ και ςτο πάνω μζροσ τουσ κα τοποκετείται μπάρα κρατιματοσ 
καταςκευαςμζνθ από ςωλινα διαμζτρου τουλάχιςτον 1” βαρζουσ τφπου, βαμμζνθ 
θλεκτροςτατικά.  
 
κάλα για πλατφόρμα περίπου 900 mm 
Η κουπαςτι τθσ ςκάλασ για πλατφόρμα θ οποία κα οδθγεί ςτθν πλατφόρμα (ςε φψοσ 
περίπου 900mm) του οργάνου κα αποτελείται από : 

 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 
850X95X45mm. 

 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 
1385Χ95Χ45mm. 

 2 ξφλινεσ επιφάνειεσ από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. 
Ανάμεςα ςτισ 2 ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 1385X190Χ45mm κα τοποκετοφνται 6 
ξφλινα ςκαλοπάτια διαςτάςεων περίπου 640Χ145Χ45mm. Αυτά κα ζχουν μεταξφ τουσ 
απόςταςθ περίπου 82 mm. 
 
 



 

Κυρτι αναρρίχθςθ με ςχοινί  
Η κυρτι αναρρίχθςθ κα αποτελείται από ξφλινα πατιματα από εμποτιςμζνθ ξυλεία Ρεφκθσ 
και από κυρτζσ ξφλινεσ επιφάνειεσ ίδιου υλικοφ. Η δφο κυρτζσ επιφάνειεσ, διατομισ 
περίπου 160x18mm και ακτίνασ περίπου 1.200 mm κα τοποκετοφνται ςε απόςταςθ 
περίπου 630 mm μεταξφ τουσ. 
Επί αυτϊν κα τοποκετοφνται τα ξφλινα πατιματα όμοιου μικουσ με διατομισ περίπου 
95x145mm. Το ςυρματόςχοινο με επζνδυςθ πολυπροπυλενίου (PP) κα αναρτάται από 
ξφλινθ δοκό διατομισ περίπου 95x45mm, θ οποία κα βιδϊνεται μζςω κοχλιϊν ςτουσ 
ςτφλουσ του πρϊτου πφργου. Το κάτω μζροσ τθσ αναρρίχθςθσ κα πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ 
ενϊ το άνω μζροσ τθσ κα ςυνδζεται με τθν πλατφόρμα του πφργου. 
 
Προςτατευτικά φράγματα 

Τα φράγματα κα είναι καταςκευαςμζνα από πάνελ από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 15mm. 
Αυτά κα μποροφν να περιλαμβάνουν διακοςμθτικά ανοίγματα και χαράξεισ και κα 
ςτερεϊνονται ςτα υποςτυλϊματα των πφργων με κατάλλθλουσ μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ. 

 

12. ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΣΟΤΝΕΛ ΚΑΙ ΔΤΟ ΣΟΤΛΗΘΡΕ 
 

Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 7500 mm Απαιτοφμενοσ χϊροσ 

11.430x6.770mm 
Ρλάτοσ 3770 mm 
Φψοσ 3020 mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1.200 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 8 

Δραςτθριότθτεσ Αναρρίχθςθ, ολίςκθςθ 

Ηλικιακι ομάδα 3+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Πχι 

 

Το ςφνκετο όργανο κα αποτελείται από: 

 Δφο τετράγωνουσ πφργουσ με πλατφόρμα φψουσ περίπου 900 mm από το ζδαφοσ, 

 Δφο τετράγωνουσ πφργουσ με πλατφόρμα φψουσ περίπου 1.200 mm από το ζδαφοσ, 

 Μία καμπφλθ αναρρίχθςθ, 

 Ζνα τοφνελ διπλοφ τοιχϊματοσ 

 Ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 900 mm από το ζδαφοσ. 

 Ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 1.200 mm από το ζδαφοσ. 

 Ζξι προςτατευτικά φράγματα 

 Δφο κεματικζσ επιφάνειεσ. 

 
Σεχνικι περιγραφι 

Η πρόςβαςθ ςτο ζνα επίπεδο κα γίνεται από τθν κυρτι αναρρίχθςθ που κα καταλιγει 
ςτον πρϊτο πφργο με πλατφόρμα φψουσ περίπου 1.200mm από το ζδαφοσ. Δεξιά αυτοφ 
του πφργου κα υπάρχει προςτατευτικό φράγμα προςταςίασ ενϊ αριςτερά ζνασ ακόμα 
ιςοχψισ πφργοσ ο οποίοσ ευκεία του κα φζρει ςφςτθμα τςουλικρασ, ςτθν οποία κα 
ολιςκαίνει ο χριςτθσ και κα πραγματοποιεί τθν ζξοδό του από το όργανο. Εν ςυνεχεία 
του πρϊτου πφργου, ο χριςτθσ κα μεταβαίνει ςε πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm 
από το ζδαφοσ. Συνεχίηοντασ ευκεία, ο πφργοσ αυτόσ κα φζρει κεκλιμζνθ αναρρίχθςθ 
και μπάρεσ προςταςίασ, θ οποία κα αποτελεί είςοδο/ζξοδο για το ςφνκετο. Δεξιά κα 



 

τοποκετείται τοφνελ που κα οδθγεί ςτον δεφτερο πφργο με πλατφόρμα φψουσ περίπου 
900 mm. Σε αυτόν αριςτερά και δεξιά κα υπάρχουν προςτατευτικά φράγματα, ενϊ 
ευκεία κα τοποκετείται ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm. 
Τζλοσ, το ςφνκετο κα ςυμπλθρϊνουν δφο κεματικζσ επιφάνειεσ, τοποκετθμζνεσ ςε δφο 
από τα υποςτυλϊματα.  
 
Πλατφόρμα Πφργων περίπου 1110X1110mm, φψουσ περίπου 900mm και 1200mm 
Η πλατφόρμα πφργου αποτελείται από: 

 Τζςςερισ ξφλινεσ δοκοφσ διατομισ περίπου 95Χ45mm και μικουσ περίπου 920mm 

 Μία επιφάνεια αντιολιςκθροφ κόντρα πλακζ δαπζδου πάχουσ τουλάχιςτον 21mm 

 Τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95Χ95mm 
Οι τζςςερισ ξφλινεσ δοκοί διατομισ περίπου 95x45mm, κα ενϊνονται μεταξφ τουσ μζςω 
μεταλλικϊν ςυνδζςμων, ςχθματίηοντασ ζνα ςτακερό πλαίςιο.  Ράνω ςε αυτό το πλαίςιο 
κα εφαρμόηεται ζνα κομμάτι αντιολιςκθρό κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 
21mm,  με διαμορφϊςεισ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ. Η ςτερζωςθ του ςτο πλαίςιο κα γίνεται 
με ξυλόβιδεσ. Το πλαίςιο κα βιδϊνεται ςε τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ 
περίπου 95x95mm με εξάγωνεσ βίδεσ και παξιμάδια αςφαλείασ. 
 

Θεματικι επιφάνεια 
Η κεματικι επιφάνεια κα είναι καταςκευαςμζνθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 
τουλάχιςτον 15mm και ενδεικτικι μορφι «παλζτα ηωγραφικισ» και κα τοποκετείται ςε 
δφο από τα υποςτυλϊματα του οργάνου. 
 
Κυρτι αναρρίχθςθ με ςχοινί  
Η κυρτι αναρρίχθςθ κα αποτελείται από δφο κυρτζσ επιφάνειεσ οι οποίεσ κα 
τοποκετοφνται ςε απόςταςθ περίπου 800mm μεταξφ τουσ. Επί αυτϊν κα τοποκετοφνται 
ςανίδεσ όμοιου μικουσ εμποτιςμζνθσ ξυλείασ πεφκθσ αρκτικοφ κφκλου. Η αναρρίχθςθ 
κα ςυμπλθρϊνεται με μεταλλικζσ μπάρεσ αςφαλείασ και ςυρματόςχοινο. 
Το ςυρματόςχοινο με επζνδυςθ πολυπροπυλενίου (PP) κα αναρτάται από ξφλινθ δοκό, 
θ οποία κα βιδϊνεται μζςω κοχλιϊν ςτουσ ςτφλουσ του πρϊτου πφργου. Το κάτω μζροσ 
τθσ αναρρίχθςθσ κα πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ενϊ το άνω μζροσ τθσ κα ςυνδζεται με τθν 
πλατφόρμα του πφργου. 
 
Κεκλιμζνθ αναρρίχθςθ 
Η δραςτθριότθτα αυτι κα τοποκετείται ςτον πφργο με πλατφόρμα φψουσ περίπου 
900mm. Θα αποτελείται από επιφάνεια κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθρι 
επίςτρωςθ, ξφλινα κρατιματα, ξφλινα πλαϊνά και μεταλλικζσ μπάρεσ ςυγκράτθςθσ. Τα 
πλαϊνά από εμποτιςμζνθ ξυλεία Ρεφκθσ αρκτικοφ κφκλου κα πακτϊνονται ςτο ζδαφοσ 
και όλθ θ δραςτθριότθτα κα ςτερεϊνεται μζςω κοχλιϊν και περικοχλίων αςφαλείασ 
ςτθν πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm από το ζδαφοσ. Επί αυτϊν κα τοποκετείται θ 
αντιολιςκθρι επιφάνεια με τα ξφλινα πατιματα, τα οποία κα φζρουν κατάλλθλθ 
διαμόρφωςθ για τθν αςφάλεια του χριςτθ. Τζλοσ, ςτο άκρο του αυτό ο πφργοσ κα φζρει 
μεταλλικζσ μπάρεσ ςυγκράτθςθσ για τθν ομαλι χριςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 
 
Σοφνελ διπλοφ τοιχϊματοσ 
Το τοφνελ κα αποτελείται από: 

 Ζνα πλαςτικό αγωγό 

 Δφο επιφάνειεσ από HPL 
Το τοφνελ διπλοφ τοιχϊματοσ κα αποτελεί μία δραςτθριότθτα ολίςκθςθσ. Ο αγωγόσ κα ζχει 
λεία επιφάνεια εςωτερικά και κα φζρει επιφάνεια με πτυχϊςεισ εξωτερικά. Θα ζχει μικοσ 
1000mm και διατομι περίπου Ø770mm και κα εδράηεται ςτουσ δφο πφργουσ μζςω των 
επιφανειϊν από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm, ςτισ οποίεσ μζςω μθχανιςμοφ ακριβείασ 
(CNC) κα ζχει αφαιρεκεί υλικό ϊςτε να δθμιουργθκοφν οπζσ ίςθσ διατομισ με τον αγωγό. 



 

Τζλοσ, τα υλικά κα παρζχουν προςταςία από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και κατά τθσ 
δθμιουργίασ ςτατικοφ θλεκτριςμοφ. 
 
Σςουλικρα 
Η τςουλικρα κα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλικι ςκάφθ 

 Δφο πλευρικά προςτατευτικά  

 Ζνα προςτατευτικό εξόδου 
Το ςφςτθμα κα αποτελείται από το προςτατευτικό εξόδου και τθν τςουλικρα. 
Η τςουλικρα κα είναι ίςια και κα ζχει πλάτοσ περίπου 530mm. Το μικοσ ολίςκθςθσ κα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το φψοσ τθσ πλατφόρμασ (μικοσ ολίςκθςθσ περίπου 
1700mm για πλατφόρμα ςε φψοσ περίπου 900mm και περίπου 2300mm για πλατφόρμα 
ςε φψοσ περίπου 1200mm.  
Η ςκάφθ κα αποτελείται από ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm και κα 
βιδϊνεται ςτα δφο πλαϊνά προςτατευτικά τα οποία κα καταςκευάηονται από HPL  πάχουσ 
τουλάχιςτον 18mm. 
Το προςτατευτικό εξόδου κα είναι καταςκευαςμζνο από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. 
Θα αποτελείται από δφο κομμάτια που κα τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ειςόδου 
τθσ τςουλικρασ και ςτο πάνω μζροσ τουσ κα τοποκετείται μπάρα κρατιματοσ 
καταςκευαςμζνθ από ςωλινα διαμζτρου τουλάχιςτον 1” βαρζουσ τφπου, βαμμζνθ 
θλεκτροςτατικά.  
 

Προςτατευτικά πάνελ 

Τα προςτατευτικά πάνελ κα είναι δφο τφπων, ςτθν μία περίπτωςθ κα είναι 

καταςκευαςμζνα από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm και ςτθν άλλθ κα αποτελοφνται 

από κιγκλιδϊματα από εμποτιςμζνθ ξυλεία Ρεφκθσ αρκτικοφ κφκλου. 

 

13. ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΤΟ ΣΟΤΛΗΘΡΕ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΓΕΦΤΡΑ 
 

Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 4770 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7620x7590 mm 
Ρλάτοσ 4140 mm 
Φψοσ 3520 mm 

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017 

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 15 
Δραςτθριότθτεσ Ανάβαςθ, ολίςκθςθ 

Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Πχι 

 
ΡΕΙΓΑΦΗ 
Το ςφνκετο όργανο κα αποτελείται από: 

 Δφο τετράγωνουσ πφργουσ με δίρριχτθ ςτζγθ. 

 Μία ράμπα ανάβαςθσ. 

 Μία κεκλιμζνθ γζφυρα 

 Μία τςουλικρα για πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm 

 Μία τςουλικρα για πλατφόρμα φψουσ περίπου 1200mm 

 Μία ξφλινθ ςκάλα  
Η είςοδοσ ςτον πρϊτο πφργο με ςτζγθ και πατάρι ςε φψοσ περίπου 900mm κα 
πραγματοποιείται με ςκάλα και ράμπα ανάβαςθσ. Ο χριςτθσ από τθν είςοδο τθσ ςκάλασ κα 



 

ςυναντάει ςτα δεξιά του ζξοδο ςε τςουλικρα, ςτα αριςτερά του τθν είςοδο από τθν ράμπα 
ανάβαςθσ και ευκεία τθν είςοδο ςτθν κεκλιμζνθ γζφυρα που κα οδθγεί ςτον επόμενο 
ςτεγαςμζνο πφργο με πατάρι ςε φψοσ περίπου 1200mm. Στον δεφτερο πφργο ο χριςτθσ κα 
ςυναντάει ευκεία και δεξιά του προςτατευτικά πάνελ με καμπυλόμορφα άνω άκρα και ςτα 
αριςτερά του ζξοδο ςε τςουλικρα.  
 
Τεχνικι περιγραφι 
Ρλατφόρμα Ρφργων διαςτάςεων περίπου 1110X1110mm και φψουσ περίπου 900mm και 
περίπου 1200mm 
Η πλατφόρμα πφργου κα αποτελείται από: 

 Τζςςερισ ξφλινεσ δοκοφσ διατομισ περίπου 95Χ45mm και μικουσ περίπου 920mm 

 Μία επιφάνεια αντιολιςκθροφ κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ τουλάχιςτον 
21mm 

 Τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95Χ95mm 
Οι τζςςερισ ξφλινεσ δοκοί διατομισ περίπου 95Χ45mm κα ενϊνονται μεταξφ τουσ μζςω 
μεταλλικϊν ςυνδζςμων, ςχθματίηοντασ ζνα ςτακερό πλαίςιο. Ράνω ςε αυτό το πλαίςιο κα 
εφαρμόηεται ζνα κομμάτι αντιολιςκθρό κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ τουλάχιςτον 
21mm, με διαμορφϊςεισ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ. Η ςτερζωςθ του ςτο πλαίςιο κα γίνεται με 
ξυλόβιδεσ. Το πλαίςιο κα βιδϊνεται ςε τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 
95x95mm με εξάγωνεσ βίδεσ και παξιμάδια αςφαλείασ. 
 
Δίρριχτθ ςτζγθ 
H ςτζγθ κα αποτελείται από δφο ορκογϊνια τμιματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 
τουλάχιςτον 15mm που κα ενϊνονται μεταξφ τουσ ςε γωνία 90ο και δφο τμιματα από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 15mm ςε ςχιμα «Λ» με ςτρογγυλεμζνεσ 
ακμζσ που κα τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ των ορκογϊνιων φφλων αντιδιαμετρικά και 
κα αποτελοφν το ςυνδετιριο τμιμα των πάνελ με τουσ ορκοςτάτεσ τθσ καταςκευισ. Αυτά 
κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ άλλα και με τουσ ςτφλουσ του πφργου με μεταλλικοφσ 
ςυνδζςμουσ. 
 
Τςουλικρα με ανοξείδωτθ επιφάνεια 
Η τςουλικρα κα αποτελείται από: 

 Μία ενιαία μεταλλικι ανοξείδωτθ επιφάνεια  

 Δφο πλευρικά τοιχϊματα 

 Το προςτατευτικό εξόδου (ζναντι πτϊςθσ)  
Το ςφςτθμα κα αποτελείται από το προςτατευτικό εξόδου και τθν τςουλικρα. 
Η τςουλικρα κα είναι ίςια και κα ζχει πλάτοσ περίπου 530mm. Το μικοσ ολίςκθςθσ κα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το φψοσ τθσ πλατφόρμασ (μικοσ ολίςκθςθσ περίπου 1700mm 
για πλατφόρμα ςε φψοσ περίπου 900mm, και περίπου 2300mm για πλατφόρμα ςε φψοσ 
περίπου 1200 mm.) 
Η επιφάνεια τθσ τςουλικρασ καταςκευάηεται ωσ ενιαίο τμιμα από ανοξείδωτθ λαμαρίνα 
πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm. Για μεγάλα μικθ τςουλικρασ θ επιφάνεια κα καταςκευάηεται 
ςε δυο τμιματα τα οποία κα βιδϊνονται μεταξφ τουσ χωρίσ να αφινουν διάκενα ι 
προεξοχζσ. Η μεταλλικι επιφάνεια τθσ τςουλικρασ κα ςυνδζεται με βίδεσ ςτα δφο 
πλευρικά τοιχϊματα από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 18mm, ςε όλο το μικοσ τθσ.   
Το προςτατευτικό εξόδου κα είναι καταςκευαςμζνο από πλάκα κόντρα πλακζ καλάςςθσ 
HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. Θα αποτελείται από δφο πλαϊνά κομμάτια 
καμπυλόμορφου ςχιματοσ που κα τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ειςόδου τθσ 
τςουλικρασ και κα βιδϊνονται πάνω ςτισ κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ, και μία μεταλλικι 
μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από ςωλινα διαμζτρου περίπου Φ33mm βαρζουσ 
τφπου, βαμμζνθ θλεκτροςτατικά ςτο πάνω μζροσ τουσ.  
 
Ξφλινθ Σκάλα  
Η ςκάλα πλατφόρμασ κα αποτελείται από :  



 

• 2 ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 1385190Χ45mm 
• ξφλινα ςκαλοπάτια διαςτάςεων περίπου 640Χ145Χ45mm (ο αρικμόσ τουσ ποικίλει 
ανάλογα με το φψοσ τθσ πλατφόρμασ. 6 πατιματα για πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm). 
Η κουπαςτι τθσ ςκάλασ κα αποτελείται από : 
- 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 850X95X45mm. 
- 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 1385Χ95Χ45mm. 
- 2 ξφλινεσ επιφάνειεσ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 18mm . Ανάμεςα 
ςτουσ 2 ξφλινουσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 1385X190Χ45mm κα τοποκετοφνται 6 ξφλινα 
ςκαλοπάτια διαςτάςεων περίπου 640Χ145Χ45mm. Αυτά κα ζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ 
περίπου 82mm.  
Κεκλιμζνθ γζφυρα 
Η γζφυρα κα αποτελείται από: 

Δφο ξφλινεσ δοκοφσ, από ςφνκετθ ξυλεία, διατομισ περίπου 95Χ95mm 

Ξφλινα τεμάχια – ςανίδεσ διατομισ περίπου 145Χ45mm 

Ρροςτατευτικά πάνελ  

Τζςςερισ ξφλινεσ δοκοφσ, διατομισ περίπου 95Χ45mm. 
Ο ςκελετόσ τθσ γζφυρασ κα καταςκευάηεται από τισ δφο δοκοφσ διατομισ περίπου 
95Χ95mm, οι οποίεσ κα δθμιουργοφν τισ πλευρζσ τθσ γζφυρασ και κα ςυνδζονται ςτουσ 
πφργουσ με μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ και λάμεσ. Το πλαίςιο που κα δθμιουργείται κα 
καλφπτεται με ξφλινα τεμάχια διατομισ περίπου 145Χ45mm τα οποία κα αποτελοφν το 
δάπεδο. Για τθν δθμιουργία τθσ κουπαςτισ και του πλευρικοφ προςτατευτικοφ τθσ γζφυρασ 
κα χρθςιμοποιοφνται 4  ξφλινεσ δοκοί από ςφνκετθ ξυλεία, διατομισ περίπου 95Χ45mm και 
ανάμεςα τουσ πάνελ από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. 
 
άμπα ανάβαςθσ 
Θα αποτελείται από δφο πλαϊνζσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 1100Χ95Χ45mm πάνω ςτισ 
οποίεσ κα τοποκετείται υπό κλίςθ κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 21mm και 
το οποίο κα φζρει ξφλινα τεμάχια που κα χρθςιμοποιοφνται ωσ πατιματα. Το άνω μζροσ 
τθσ κα ςυνδζεται με τθν πλατφόρμα του πφργου και το κάτω μζροσ τθσ κα πακτϊνεται ςτο 
ζδαφοσ. 
 
Ρροςτατευτικά πάνελ  
Τα προςτατευτικά πάνελ κα καταςκευάηονται από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. Αυτά κα 
μποροφν να φζρουν διακοςμθτικά ανοίγματα και χαράξεισ. Για τθ ςτερζωςθ τουσ κα 
χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα μεταλλικά τμιματα (γωνίεσ) και ξυλόβιδεσ 

 
14. ΤΝΘΕΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΤΟ ΣΟΤΛΗΘΡΕ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

 
Διαςτάςεισ οργάνου  Απαιτιςεισ αςφαλείασ 
Μικοσ 4530 mm 

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 8460Χ6480mm 
Ρλάτοσ 3480 mm 
Φψοσ 3530 mm Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm 
Ριςτοποίθςθ EN 1176-1:2017   

 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 
Χριςτεσ 7 
Δραςτθριότθτεσ Ανάβαςθ, ολίςκθςθ 

Ηλικιακι ομάδα 1+ 
Καταλλθλότθτα 
Α.Μ.Ε.Α 

 Πχι 

 

Το ςφνκετο όργανο κα αποτελείται από: 



 

 Ζνα πφργο με δίριχτθ ςτζγθ, 

 Ζνα αςκεπι πφργο,  

 Ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 900 mm από το ζδαφοσ, 

 Ζνα ςφςτθμα τςουλικρασ για πλατφόρμα φψουσ περίπου 1.200 mm από το ζδαφοσ, 

 Μία ξφλινθ κλίμακα ανόδου με κουπαςτζσ, 

 Ζνα μπαλκόνι 
Σεχνικι περιγραφι 
Η είςοδοσ ςτο όργανο κα πραγματοποιείται μζςω τθσ ξφλινθσ ςκάλασ. Ο χριςτθσ κα οδθγείται 
ςτον πρϊτο αςκεπι πφργο με πλατφόρμα φψουσ περίπου 900mm όπου αριςτερά κα φζρει 
ςφςτθμα τςουλικρασ και δεξιά ζνα φράγμα προςταςίασ. Ευκεία ο χριςτθσ κα μεταβαίνει ςτον 
δεφτερο πφργο με δίρριχτθ ςτζγθ με πλατφόρμα φψουσ περίπου 1200mm. Αυτόσ αριςτερά κα 
φζρει φράγμα προςταςίασ, ευκεία ζνα μπαλκόνι με δάπεδο από κόντρα πλακζ και μεταλλικζσ 
ςωλινεσ τουλάχιςτον Φ25mm ωσ φράγμα προςταςίασ. Τζλοσ δεξιά κα βρίςκεται θ τςουλικρα 
για πλατφόρμα φψουσ περίπου 1.200 mm, θ οποία κα αποτελεί και ςθμείο εξόδου από το 
ςφνκετο όργανο. 
 
Πλατφόρμα Πφργων περίπου 1110X1110mm 
Η πλατφόρμα πφργου κα αποτελείται από: 

 Τζςςερισ ξφλινεσ δοκοφσ διατομισ περίπου 95Χ45mm και μικουσ περίπου 920mm 

 Μία επιφάνεια αντιολιςκθροφ κόντρα πλακζ δαπζδου πάχουσ τουλάχιςτον 21 mm 

 Τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 95Χ95mm 
Οι τζςςερισ ξφλινεσ δοκοί διατομισ περίπου 95x45mm κα ενϊνονται μεταξφ τουσ μζςω 
μεταλλικϊν ςυνδζςμων, ςχθματίηοντασ ζνα ςτακερό πλαίςιο. Ράνω ςε αυτό το πλαίςιο 
κα εφαρμόηεται ζνα κομμάτι αντιολιςκθρό κόντρα πλακζ πάχουσ τουλάχιςτον 21mm με 
διαμορφϊςεισ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ. Η ςτερζωςθ του ςτο πλαίςιο κα γίνεται με 
ξυλόβιδεσ. Το πλαίςιο κα βιδϊνεται ςε τζςςερα ξφλινα υποςτυλϊματα διατομισ περίπου 
95x95 mm με εξάγωνεσ βίδεσ και παξιμάδια αςφαλείασ. 
Σςουλικρα με ανοξείδωτθ επιφάνεια  
Η τςουλικρα κα αποτελείται από: 

 Μία ενιαία μεταλλικι ανοξείδωτθ επιφάνεια. 

 Δφο πλευρικά τοιχϊματα 

 To προςτατευτικό εξόδου ζναντι πτϊςθσ (πλαϊνά προςτατευτικά και μπάρα 
κρατιματοσ)  

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από το προςτατευτικό εξόδου και τθν τςουλικρα. 
Η τςουλικρα κα είναι ίςια και κα ζχει πλάτοσ περίπου 530mm. Το μικοσ ολίςκθςθσ κα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το φψοσ τθσ πλατφόρμασ (μικοσ ολίςκθςθσ περίπου 1700mm 
για πλατφόρμα ςε φψοσ περίπου 900mm και περίπου 2300mm για πλατφόρμα ςε φψοσ 
περίπου 1200mm).  
Η επιφάνεια τθσ τςουλικρασ κα καταςκευάηεται από ενιαίο τμιμα από ανοξείδωτθ 
λαμαρίνα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm. Για μεγάλα μικθ τςουλικρασ θ επιφάνεια κα 
καταςκευάηεται ςε δυο τμιματα τα οποία κα βιδϊνονται μεταξφ τουσ χωρίσ να αφινουν 
διάκενα ι προεξοχζσ. Η μεταλλικι επιφάνεια τθσ τςουλικρασ κα ςυνδζεται με ςτα δφο 
πλευρικά τοιχϊματα από πάνελ HPL πάχουσ τουλάχιςτον 18mm, ςε όλο το μικοσ τθσ.   
Το προςτατευτικό εξόδου κα είναι καταςκευαςμζνο από πάνελ HPL πάχουσ τουλάχιςτον 
12mm. Θα αποτελείται από δφο πλαϊνά κομμάτια καμπυλόμορφου ςχιματοσ που κα 
τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ ειςόδου τθσ τςουλικρασ και κα βιδϊνονται πάνω ςτισ 
κουπαςτζσ τθσ τςουλικρασ, και μία μεταλλικι μπάρα κρατιματοσ καταςκευαςμζνθ από 
ςωλινα διαμζτρου τουλάχιςτον Φ33mm βαρζουσ τφπου, βαμμζνθ θλεκτροςτατικά ςτο 
πάνω μζροσ τουσ. 
κάλα για πλατφόρμα περίπου 900 mm. 
Η ςκάλα πλατφόρμασ κα αποτελείται από :  
• 2 ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων περίπου 1350190Χ45mm που κα αποτελοφν τουσ 
πλευρικοφσ ορκοςτάτεσ 



 

• ξφλινα ςκαλοπάτια διαςτάςεων περίπου 640Χ145Χ45mm. Ο αρικμόσ τουσ κα 
ποικίλει ανάλογα με το φψοσ τθσ πλατφόρμασ, 6 πατιματα για πλατφόρμα φψουσ περίπου 
900mm και κα ζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ περίπου 80mm. Οι ορκοςτάτεσ κα 
πακτϊνονται ςτο πάνω και κάτω μζροσ τουσ, ενϊ τα ςκαλοπάτια κα ςυγκρατοφνται με 
βίδεσ ςτουσ ορκοςτάτεσ και κα ειςχωροφν ςε κατάλλθλθ εςοχι ςτθν εςωτερικι πλευρά του 
κάκε ορκοςτάτθ ϊςτε να ζχουν μεγάλθ αντοχι και να αποτρζπεται θ περιςτροφι τουσ. 
Η κουπαςτι τθσ ςκάλασ κα αποτελείται από : 
- 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 850X95X45mm 
τοποκετθμζνα κάκετα ςτουσ ορκοςτάτεσ. 
- 2 ξφλινα κιγκλιδϊματα (με εξομαλυμζνεσ άκρεσ) διαςτάςεων περίπου 1850Χ95Χ45mm 
τοποκετθμζνα παράλλθλα με τουσ ορκοςτάτεσ. 
- 2 επιφάνειεσ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 18mm τοποκετθμζνεσ παράλλθλα με 
τουσ ορκοςτάτεσ. 
Δίρριχτθ ςτζγθ 
H ςκεπι κα αποτελείται από δφο ορκογϊνια τμιματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 
τουλάχιςτον 15mm που κα ενϊνονται μεταξφ τουσ ςε γωνία 90ο και δφο τμιματα από 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 18mm ςε ςχιμα «Λ» με ςτρογγυλεμζνεσ 
ακμζσ που κα τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ των ορκογϊνιων φφλων αντιδιαμετρικά και 
κα αποτελοφν το ςυνδετιριο τμιμα των πάνελ με τουσ ορκοςτάτεσ τθσ καταςκευισ. Αυτά 
κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ άλλα και με τουσ ςτφλουσ του πφργου με μεταλλικοφσ 
ςυνδζςμουσ. 
Μεταλλικό Μπαλκόνι 
Το μεταλλικό μπαλκόνι κα καταςκευάηεται από ςωλινα διατομισ τουλάχιςτον Φ33mm και 
κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 21mm με αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Το 
δάπεδο του κα αποτελείται από κουρμπαριςμζνο ςωλινα που κα βιδϊνεται με φλάντηεσ 
ςτισ κολόνεσ και από κόντρα πλακζ καλάςςθσ που κα βιδϊνεται ςτο ςωλινα με βίδεσ. 
Το κάγκελο κα αποτελείται από δφο κουρμπαριςμζνουσ ςωλινεσ που κα βιδϊνονται ςτισ 
κολόνεσ και από κάκετουσ μεταλλικοφσ ςωλινεσ που θλεκτροκολλοφνται ςτουσ δφο άλλουσ 
ςωλινεσ. 
Προςτατευτικά φράγματα  
Τα προςτατευτικά φράγματα κα καταςκευάηονται από HPL πάχουσ τουλάχιςτον 12mm. 
Αυτά κα μποροφν να φζρουν διακοςμθτικά ανοίγματα και χαράξεισ. Για τθ ςτερζωςθ τουσ 
κα χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα μεταλλικά τμιματα (γωνίεσ) και ξυλόβιδεσ. 
 

15. ΔΑΠΕΔΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 40MM 
Γενικζσ διαςτάςεισ: 
Ράχοσ: 40mm 
Μικοσ: 500mm 
Ρλάτοσ: 500mm 
Το προϊόν κα είναι καταςκευαςμζνο από μίγμα ανακυκλωμζνων κόκκων φυςικοφ 
ελαςτικοφ και πολυουρεκάνθσ. Το δάπεδο κα αποτελείται από πλάκεσ, γενικϊν 
διαςτάςεων 500 x 500 mm και κα ζχει βάροσ 25 kg/m2 περίπου. 
Η κάκε πλάκα κα ζχει καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο και το άνω μζροσ κα είναι βαμμζνο 
με ειδικό ενιςχυμζνο υλικό, EPDM κατά τθν παραγωγι, ϊςτε να προςφζρεται θ μζγιςτθ 
αντοχι ςε φκορά λόγω τριβισ. Οι άνω ακμζσ κα είναι ελαφρϊσ ςτρογγυλευμζνεσ και θ 
κάκε πλευρά κα ζχει εργοςταςιακζσ οπζσ για τθν εφαρμογι ςυνδετικϊν πείρων, 
προκειμζνου να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι ςυνδεςμολογία. Επιπλζον, θ κάτω 
επιφάνεια κάκε πλακιδίου κα είναι διαμορφωμζνθ κατάλλθλα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
καλφτερθ απορροι των υδάτων. 
Θα τοποκετθκοφν ςε επιφάνεια από οπλιςμζνο μπετόν (C 16/20) πάχουσ 8-10cm (θ οποία 
κα καταςκευαςτεί ςτθν φάςθ τθσ εγκατάςταςθσ από τον ανάδοχο) και κα χρθςιμοποιείται 
κόλλα για τθν ςτερζωςθ τουσ επί του ςκυροδεματοσ. Για τθν τοποκζτθςι τουσ κα πρζπει να 
υπάρχουν, εργοςταςιακά καταςκευαςμζνεσ οπζσ και πλαςτικοί πφροι ςφνδεςθσ, ςτα 
πλαϊνά των πλακιδίων, για να ςυνδζονται ςτζρεα. Τα πλακίδια κα πρζπει να είναι εφκολα 



 

ςτο κόψιμο, με τθ χριςθ ειδικοφ εργαλείου, ϊςτε να μποροφν να κοποφν ακριβϊσ όπωσ 
απαιτείται για να ταιριάηουν ςτισ βάςεισ των οργάνων.  
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εξαςφάλιςθ του οριηόμενου ςτθν μελζτθ φψουσ πτϊςθσ 
(1300mm), το οποίο κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ 
ςυμμόρφωςθσ κατά ΕΝ1176-1:2017, EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ για το ςκοπό αυτό κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 
εργοςταςιακισ παραγωγισ του προϊόντοσ κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007, ISO 37001:2016 & ISO 50001:2011, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από ζκκεςθ δοκιμισ, θ οποία κα ζχει πραγματοποιθκεί ςε 
τουλάχιςτον ζνα ενδεικτικό πάχοσ δαπζδου αςφαλείασ, για τθν αντίςταςθ ςτθν απόξεςθ 
ςφμφωνα με το Ρρότυπο EN 14877:2013, ι άλλο ιςοδφναμο, όπωσ ιςχφει, από 
διαπιςτευμζνο εργαςτιριο για το ςκοπό αυτό, κακϊσ και να ςυνοδεφεται από Ζκκεςθ 
ταξινόμθςθσ αντίδραςθσ ςτθ φωτιά ωσ προσ ΕΝ13501-1, ςφμφωνα με τθν οποία το υλικό 
ταξινομείται  ςτθν κατθγορία Ε_fl, τα οποία και προςκομίηονται, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Να ςυνοδεφονται επίςθσ, από ζκκεςθ δοκιμισ, θ οποία κα ζχει γίνει ςε τουλάχιςτον ζνα 
ενδεικτικό πάχοσ δαπζδου αςφαλείασ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ι άλλο 
ιςοδφναμο, θ οποία κα διαςφαλίηει ότι θ υδατοπερατότθτά του είναι κατά μζςο όρο 
τουλάχιςτον 10.000mm/h, από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο για το ςκοπό αυτό, επί ποινι 
αποκλειςμοφ.   
Επιπλζον, κα πρζπει να ςυνοδεφονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, από Αντίγραφο Φφλλου 
Ελζγχου Χθμικϊν Αναλφςεων, θ οποία κα πραγματοποιείται ςτθν επάνω ςτρϊςθ του 
δαπζδου, ςχετικά με τθν περιεκτικότθτα, που αφορά ςτουσ Ρολυκυκλικοφσ Αρωματικοφσ 
Υδρογονάνκρακεσ και θ οποία πρζπει να είναι εντόσ των ορίων που κζτει ο κανονιςμόσ 
1907/2006/ΕΚ (REACH) όπωσ ιςχφει. 
Ακόμα, πρζπει να ςυνοδεφονται από ζκκεςθ δοκιμισ, θ οποία κα ζχει πραγματοποιθκεί ςε 
τουλάχιςτον ζνα ενδεικτικό πάχοσ δαπζδου αςφαλείασ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
12230:2003, ι άλλο ιςοδφναμο, θ οποία κα διαςφαλίηει ότι θ αντοχι του ςε εφελκυςμό 
είναι τουλάχιςτον 1Ν/mm2, επί ποινι αποκλειςμοφ 
Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να κατατίκενται ςτο φάκελο ςυμμετοχισ τθσ 
προςφοράσ του διαγωνιηομζνου.  

16. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ 

Γενικζσ διαςτάςεισ 
Φψοσ: 300mm 
Μικοσ: 400mm 
Γενικι Σεχνικι περιγραφι 

Η περιοχι πλθροφοριϊν διαςτάςεων 30x40cm καταςκευάηεται από λαμαρίνα 
αλουμινίου 3mm, επάνω ςτθν οποία υπάρχουν τυπωμζνεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
βάςθ των οδθγιϊν του Ρρογράμματοσ «Φιλόδθμοσ ΙΙ», δθλ. τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
χρϊματα, διαςτάςεισ, γραμματοςειρζσ, λογότυπα, κλπ.  Η  ςτιριξθ κα γίνεται ςτθν είςοδο 
τθσ παιδικισ χαράσ με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ.  

 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      ΘΕΩΗΘΗΚΕ          
                                                                                                 ……..-…….-2019 
                                                                                                        Ο Δ/ΝΤΗΣ 
 
 
 Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ                                                Καρζτςοσ Αναςτάςιοσ  
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ                                           Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
   Διμου Δεςκάτθσ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν 
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του Διμου Δεςκάτθσ» 
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  

ΑΡ. Μελζτθσ: 75/2019  
 

Σ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΚΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ  
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΤΕΤΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ ΤΜΧ 5 1.400,00 € 7.000,00 € 

2 
ΤΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ - 
ΑΜΕΑ ΤΜΧ 2 1.700,00 € 3.400,00 € 

3 ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ ΤΜΧ 1 1.250,00 € 1.250,00 € 

4 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ  ΤΜΧ 1 1.800,00 € 1.800,00 € 

5 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 9 550,00 € 4.950,00 € 

6 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ ΤΜΧ 8 620,00 € 4.960,00 € 

7 
ΕΛΑΤΗΙΩΤΗ ΤΑΜΡΑΛΑ 4 
ΘΕΣΕΩΝ  ΤΜΧ 3 950,00 € 2.850,00 € 

8 
ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 8 480,00 € 3.840,00 € 

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΑ ΤΜΧ 3 2.250,00 € 6.750,00 € 

10 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΡΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΙΧΗΣΗΣ ΤΜΧ 1 6.250,00 € 6.250,00 € 

11 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΤΜΧ 1 6.300,00 € 6.300,00 € 

12 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ 
ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΤΜΧ 1 9.150,00 € 9.150,00 € 

13 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ 
ΓΕΦΥΑ ΤΜΧ 1 6.110,00 € 6.110,00 € 

14 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΤΜΧ 1 6.180,00 € 6.180,00 € 

15 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ  ΤΜ 1370 69,00 € 94.530,00 € 

16 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΕΜ. 8 100,00€ 800,00€ 

   

ΤΝΟΛΟ 166.120,00 € 

   

Φ.Π.Α. 24% 39.868,80 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 205.988,80 € 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      ΘΕΩΗΘΗΚΕ          
                                                                                                 ……..-…….-2019 
                                                                                                        Ο Δ/ΝΤΗΣ 
 
 Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ                                                Καρζτςοσ Αναςτάςιοσ  
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ                                           Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«Προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ 
παιδικϊν χαρϊν του Διμου Δεςκάτθσ» 
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ»  

ΑΡ. Μελζτθσ: 75/2019  

Ζ. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Τθσ επιχείρθςθσ ..................................................................................................... ,με ζδρα  
...................................... , οδόσ ......................................, αρικμόσ ........... ,  
τθλζφωνο .......................... …………………………………., fax……… ……………………… 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΚΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ  
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΤΕΤΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ ΤΜΧ 5   

2 
ΤΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΡΑΙΔΩΝ - 
ΑΜΕΑ ΤΜΧ 2   

3 ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΙΚΤΗ ΤΜΧ 1   

4 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ  ΤΜΧ 1   

5 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΡΑΙΔΩΝ ΤΜΧ 9   

6 ΕΛΑΤΗΙΩΤΟ ΝΗΡΙΩΝ ΤΜΧ 8   

7 
ΕΛΑΤΗΙΩΤΗ ΤΑΜΡΑΛΑ 4 
ΘΕΣΕΩΝ  ΤΜΧ 3   

8 
ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΡΑΛΑ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΧ 8   

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΑ ΤΜΧ 3   

10 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΡΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΙΧΗΣΗΣ ΤΜΧ 1   

11 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΤΜΧ 1   

12 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ 
ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΤΜΧ 1   

13 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ 
ΓΕΦΥΑ ΤΜΧ 1   

14 
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΤΣΟΥΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΤΜΧ 1   

15 ΔΑΡΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ  ΤΜ 1370   

16 ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΕΜ. 8   

   

ΤΝΟΛΟ 
 

   

Φ.Π.Α. 24% 
 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 (Σφραγίδα-υπογραφι διαγωνιηομενου) 

  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«Προμικεια και τοποκζτθςθ 
εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ 
παιδικϊν χαρϊν του Διμου Δεςκάτθσ» 
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ»  

ΑΡ. Μελζτθσ: 75/2019  

 

Η. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο : Αντικείμενο ςυγγραφισ  
Με τθν μελζτθ αυτι προβλζπεται να γίνει θ προμικεια και τοποκζτθςθ νζου 
εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ του Διμου Δεςκάτθσ με 
ςκοπό τθν βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ ψυχαγωγίασ των 
ανθλίκων.  
 
Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ  
Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:  

 Του Ν. 4412/2016  

 Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν 
παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 3536/2007 

 το άρκρο 57 του Ν. 4403/2016  

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/10  
 
Άρκρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία  
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  
α. Τεχνικι Ζκκεςθ  
β. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
γ. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  
δ. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων  
 
Άρκρο 4ο : Σιμζσ προςφορϊν  
Η οικονομικι προςφορά για κάκε υποψιφιο προμθκευτι, ο οποίοσ κα αναλάβει τελικά 
να προμθκεφςει και να εγκαταςτιςει το ςφνολο των ειδϊν τθσ παροφςασ προμικειασ, 
κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Η τιμι μονάδασ τθσ 
προςφοράσ του προμθκευτι για τα προσ προμικεια είδθ κα παραμζνει ςτακερι για 
όςο κα είναι ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ για τθν παροφςα προμικεια, δθλαδι μζχρι τθν 
πραγματοποίθςθ και τθσ παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν, ςφμφωνα με ότι 
προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ. Οποιαδιποτε αλλαγι από τθν πλευρά του 
προμθκευτι κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και αντίκετθ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν τιμι τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται θ μεταφορά των προσ προμικεια υλικϊν 
ςτθν τελικι τουσ κζςθ και θ ορκι εγκατάςταςι τουσ με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ, ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Άρκρο 5ο : φμβαςθ 
Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι  προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
 



 

Άρκρο 6ο : υμβατικι προκεςμία 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και τοποκζτθςθ 
όλων των ειδϊν ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Κάκε είδοσ κακισ 
ποιότθτασ που δεν ςυμφωνεί με τθν παραγγελία κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι ο 
οποίοσ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει αμζςωσ.  
 
 
Άρκρο 7ο : Τποχρεϊςεισ του εντολζα  
Ο Διμοσ Δεςκάτθσ δια των αρμοδίων υπθρεςιϊν αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 
υποςτθρίξει τον ανάδοχο δια μζςω των δυνατοτιτων του.  
 
Άρκρο 8ο : Ανωτζρα βία  
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του 
καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά 
που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο 
εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, 
αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν 
οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον 
εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για 
να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο 
όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ 
ανάλογα. 
 
Άρκρο 9ο : Ανακεϊρθςθ τιμϊν  
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.  
 
Άρκρο 10ο : Σρόποσ πλθρωμισ  
Η αμοιβι καταβάλλεται μετά τθν παράδοςθ του υλικοφ είτε με τθν ολοκλιρωςθ όλθσ 
τθσ προμικειασ είτε με τμθματικι παράδοςθ τθσ προμικειασ (ανά παιδικι χαρά). Στο 
ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ.  
 
Άρκρο 11ο : Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ  
Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ 
τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι 
τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
 
Άρκρο 12ο : Επίλυςθ διαφορϊν  
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      ΘΕΩΗΘΗΚΕ          
                                                                                                 ……..-…….-2019 
                                                                                                        Ο Δ/ΝΤΗΣ 
 
 
 Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ                                                Καρζτςοσ Αναςτάςιοσ  
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ                                           Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
   Διμου Δεςκάτθσ 


