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«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 
στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων» . 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. 

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. 

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

Ζ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Η. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
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 Α. ΤΕXΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιδικών 
χαρών σε περιοχές αρμοδιότητας του  Δήμου Κομοτηνής με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 345.000,39€ 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%). 
 
Αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω ο εξοπλισμός και οι παιδικές χαρές στις οποίες θα τοποθετηθεί η 
προμήθεια: 
 

Α/Α 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  

1 ΟΔΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗ 

• Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 

• 1 Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 

• 3 φωτιστικά σώματα 

• 1 βρύση 

• 1 ξύλινο κιόσκι 

 

2 ΟΣΕ 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 

• 1 Αναρρίχηση 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 

• 3 φωτιστικά σώματα 

• 1 βρύση 

• 1 ξύλινο κιόσκι 
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ΠΛΑΤΕΙΑ Π.ΜΕΛΑ 
(ΟΔΟΣ 
ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗ) 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 1 Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 

• 3 φωτιστικά σώματα 

• 1 βρύση 

• 1 ξύλινο κιόσκι 
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4 ΚΑΡΥΔΙΑ 

• Νέα δάπεδα ασφαλείας σε τμήμα της 
παιδικής χαράς 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 2 Διθέσιες μεταλλικές κούνιες βρεφών 

• 2 Διθέσιες μεταλλικές κούνιες παίδων 

• 1 Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 

• 3 φωτιστικά σώματα 

• 1 βρύση 

• 1 ξύλινο κιόσκι 
 

 

5 ΚΟΣΜΙΟ 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 

• 3 φωτιστικά σώματα 
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ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 
(ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

• Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 

• 1 Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 

• 3 φωτιστικά σώματα 

• 1 βρύση 

• 1 ξύλινο κιόσκι 
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ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ  
(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

• Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση 

• 1 Μικρό Σύνθετο όργανο  με τσουλήθρα 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 2 ξύλινα παγκάκια 

• 1 κάδοι απορριμμάτων 

• 1 βρύση 
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ΠΑΡΑΔΗΜΗ 
(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

• Νέα δάπεδα ασφαλείας 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 

• 1 Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 
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• 3 φωτιστικά σώματα 

• 1 βρύση 

• 1 ξύλινο κιόσκι 

9 
ΠΑΓΟΥΡΙΑ 
(ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 
ΝΗΣΙΔΑ) 

• Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση 

• 1 Μεταλλική κούνια φωλιά 

• 2 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών 

• 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 

• 1 Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση 

• 1 Ξύλινο σπιτάκι 

• 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα 

• 4 ξύλινα παγκάκια 

• 2 κάδοι απορριμμάτων 

• 3 φωτιστικά σώματα 

• 1 βρύση 

• 1 ξύλινο κιόσκι 

 

 
Όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης στις οποίες θα τοποθετηθούν,  που 
περιγράφονται στη μελέτη,  θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71,  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176,  ΕΛΟΤ ΕΝ 1177  και κάθε άλλο μεταγενέστερο 
των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά),  όπως ορίζεται στην με αρ . 
28492/11 -5 -2009  υπουργική απόφαση περί καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009)  και στην με αρ. 48165/30-07-09  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  Πέραν 
αυτού,  θα φέρουν κατάλληλο σήμα ποιότητας (μικρή πινακίδα) επί του εξοπλισμού και θα διαθέτουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου,  όπως αυτά περιγράφονται στο 
άρθρο 5  της προαναφερόμενης απόφασης.  
 
 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
23/04/2018 

 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 
 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 

Θεωρήθηκε 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. 
 
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.  
 
Ειδικότερα: 

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή 
αποκλεισμού. 

γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να 
φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού. 

δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισμού και των πλακιδίων 
ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να προσκομίζονται τα εν 
λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 
αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα 
αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να 
βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-
05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. 
 
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας 
πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά 
διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά. 
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Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
 
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε 
Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' 
αριθ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).  
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές  που θέτουν σε 
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176.  
Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με 
την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς. 
Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 
άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από 
την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα 
ελέγχου. 
Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα: 
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα 
ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του. 
δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 
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Δ.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

1. ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία θα χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία 
που αναπτύσσονται είναι σημαντικά: 

• Υγρασία (8-10%).  

• Οδοντωτή σφήνωση.  
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος 
ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που 
επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

• Συγκόλληση ξύλου. 
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο, 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4  
β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW 
γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2  
Όλα τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι εμποτισμένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα με 
χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο ανάδοχος έχει 
την ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά 
ποιότητας, ανάλογα με αυτά, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα πρότυπα, όπως προδιαγράφεται 
από την οδηγία ΕΝ1176-2008.  
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή άλλο υλικό παρόμοιας αντοχής και 
ανθεκτικότητας. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά 
άκρα. 
 
2.HPL (High Pressure Laminate) 
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. 
Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό 
φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι 
δεν αφήνει πόρους στο υλικό, με αποτέλεσμα το graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην 
απαιτείται βαφή της επιφάνειας.  
Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή, διάρκειας 10 ετών 
για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή, επί ποινή αποκλεισμού.  
 
3.ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 
χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
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πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

• GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυμένος πολυεστέρας 
Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου. Υλικό ιδιαίτερα υψηλής 
αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

• Μικρουλικά, σύνδεσμοι και λοιπά πλαστικά μέρη  
Κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αντοχής σε ακτινοβολία και υψηλές θερμοκρασίες που έχουν και 
την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο 
(PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του 
ήλιου. 
 
4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 
 
5.ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου 
έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
 
6.ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα 
βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για 
τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με διαδικασία 
εμβαπτισμού. 
 
7.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όλα τα όργανα παιδικής χαράς και τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και ΕΝ1177:2008 αντίστοιχα και θα 
φέρουν βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 
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Ε.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 
 
Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από υλικά άριστης 
ποιότητας, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, να είναι 
καινούριας κατασκευής και αχρησιμοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την 
οποία προορίζονται.  
Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης είναι ενδεικτικές. Γίνονται αποδεκτές 
αποκλίσεις της τάξεως του ±10% στις γενικές και επιμέρους διαστάσεις, ενώ δεν επιτρέπεται ο χώρος 
ασφαλείας να υπερβαίνει τα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην παρουσιασθεί έλλειψη στα 
προϋπολογισθέντα δάπεδα ασφαλείας. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών 
επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τα προσφερόμενα δάπεδα 
ασφαλείας.  
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών 
χαρών.  

 

1. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ  45mm (ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,50 m) οποιουδήποτε 
χρώματος. 

 
Τα Ελαστικά Πλακίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού 
οι οποίοι θα πρέπει να είναι κολλημένοι μεταξύ τους με κόλλα πολυουρεθάνης σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Πλακιδίων Ασφαλείας κατά EN 1177:2008. 

Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να είναι διαστάσεων 500x500x45mm , υδατοπερατά, η πάνω 
επιφάνεια των δαπέδων είναι λεία, πορώδης και το κυριότερο αντιολισθητική, η κάτω πλευρά τους 
να είναι ειδικά διαμορφωμένη προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων  & να 
μπορούν να καλύψουν ύψος ελεύθερης πτώσης έως 1,50 μέτρα. 

Το κάθε πλακίδιο θα έχει 8 (4+4) οπές στα πλαϊνά του για την σύνδεση του με το επόμενο πλακίδιο με 
ειδικούς πίρους με εγκοπές. Η τοποθέτηση γίνεται με ειδική κόλλα πολυρουεθάνης σε κάθε πλακίδιο 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Το δάπεδο ασφαλείας μπορεί  να συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης για την ομαλή απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό τεμάχιο). 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται, η προμήθεια, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση, πλάγιες μεταφορές των πλακιδίων και τοποθέτηση σύμφωνα με σχέδιο της 
υπηρεσίας καθώς και τα υλικά τοποθέτησης  (πυρροί, κόλλα πολυρουεθάνης σε κάθε πλακίδιο κλπ).  

Επίσης για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες ( 
όπου αυτές χρειάζονται) : 
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Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας επάνω σε υπόβαση  από σκυρόδεμα στα  σημεία που έχουν οριστεί 
παραπάνω  και σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται .  

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και απομάκρυνση των 
περιττών προϊόντων εκσκαφής με μέσα και επιβάρυνση του αναδόχου, η κατασκευή υπόβασης  
σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 με μονό πλέγμα (Τ 131), χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων, με κλίση έως 2%. Η τελική επιφάνεια του 
σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη), έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του 
δαπέδου. Μετά την εφαρμογή του, η εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας θα γίνεται με (4+4) ειδικούς 
πίρους ανά πλακίδιο που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση 
σκυροδέματος με ειδική κόλλα και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής 

 Η συνολική εργασία για την υπόβαση περιλαμβάνει προμήθεια και εργασία: ΤΥ εκσκαφές, 
ξυλοτύπους, οπλισμό, σκυρόδεμα  κατηγορίας C16/20. 
 

Τα αντικραδασμικά δάπεδα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου τα οποία θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία για έγκριση. 

Συγκεκριμένα : 

α) Οι επιφάνειες πτώσης ( αντικραδασμικά δάπεδα ) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3. 

β) Η Εταιρεία κατασκευής των πλακιδίων ασφαλείας πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
και  ISO 14001.  

γ) ) Η Εταιρεία εφαρμογής κατασκευής–τοποθέτησης των πλακιδίων ασφαλείας πρέπει να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001. 

 

2. ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ. 
Ενδεικτικές Διαστάσεις : 
Μήκος : 3100 mm 
Πλάτος : 125 mm 
Ύψος : 2400 mm 
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 7200Χ3100mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης :1200 mm 
Ηλικιακή ομάδα : 3+ 
 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 

• Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα, 

• Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες. 
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Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ125mm. Στηρίζεται 
σε δύο μεταλλικά υποστυλώματα πακτωμένα σε κατάλληλο βάθος σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή από σιδηροσωλήνα Φ125mm. 
Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από 
γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν 
διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 
αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Το όργανο 
φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. Το όργανο 
συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις 
διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 

3. ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΒΡΕΦΩΝ . 
Ενδεικτικές Διαστάσεις : 
Μήκος : 3100 mm 
Πλάτος : 125 mm 
Ύψος : 2400 mm 
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 7200Χ3100mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης :1200 mm 
Ηλικιακή ομάδα : 3+ 
 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, 

• Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα, 

• Δύο (2) καθίσματα βρεφών με αλυσίδες. 
 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ125mm. Στηρίζεται 
σε δύο μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ125mm. 
Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από 
γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν 
διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 
αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται 
περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Το 
όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. Το 
όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια 
με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, 
οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
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4. ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ 
Ενδεικτικές διαστάσεις   
Μήκος:  2050 mm 
Πλάτος: 1250 mm 
Ύψος :1850 mm 
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 5050Χ4250mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 200 mm 
Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ 
 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 

• Ένα (1) τραπεζάκι, 

• Ένα (1) σκαμνάκι. 
 

Η πλατφόρμα αποτελείται από: 
Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm. 
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 
100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο 
κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
Το τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα 
πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. Το σκαμνάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην απέναντι πλευρά από την σκεπή. 
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. Το 
όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια 
με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, 
οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 

5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ  
Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος : 2700 mm 
Πλάτος : 1000 mm 
Ύψος : 1500 mm 
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας : 6200Χ3000mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης 1400 mm 
Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 
Το όργανο αποτελείται από το μεταλλικό σκελετό και την κούνια φωλιά με τα στοιχεία ανάρτησης. 
Ο σκελετός της κούνιας αποτελείται από δυο μεταλλικές κολώνες Ø100mm και τοποθετημένες υπό 
κλίση μεταξύ τους. Οι κολώνες πακτώνονται κατά 95εκ. εντός του εδάφους και έχουν καθαρό 
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εμφανές (πάνω από την επιφάνεια του εδάφους) μήκος 155εκ. περίπου. Στην κορυφή τους τα 
υποστυλώματα καλύπτονται με καπάκια προς αποφυγή τραυματισμών. 
Η κούνια φωλιά αποτελείται από στεφάνι διαμέτρου 100εκ περίπου το οποίο καλύπτεται από 
συρματόσχοινα επενδυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου υψηλής  ποιότητας και αντοχής. Εσωτερικά 
του στεφανιού εφαρμόζεται η φωλιά που αποτελείτε από πλεγμένα συρματόσχοινα 
πολυπροπυλενίου , ώστε να δίνεται ελαστικότητα στην κατασκευή του καθίσματος. 
Η ανάρτηση από τα κουζινέτα που προσαρμόζονται στις μεταλλικές κολώνες πραγματοποιείται με 
πολύκλωνα επενδυμένα συρματόσχοινα υψηλής αντοχής  και διατομής 16mm. Πιστοποίηση ΕΝ 
1176:2008 
 

6. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος : 3900 mm 
Πλάτος : 1450 mm 
Ύψος : 1800 mm 
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 7450Χ5000mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1800 mm 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
 
Το όργανο αποτελείται από : 
Μία (1) οριζόντια δοκό, 
Τρεις (3) κλιμακωτές αναρριχήσεις, 
Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης, 
Μία (1) αναρρίχηση #φιδάκι#, 
Μία (1) κάθετη αναρρίχηση. 

 
Περιγραφή 
Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm πάνω στην οποία 
καταλήγουν όλα τα στοιχεία του σύνθετου. Από τη μία κεκλιμένη πλευρά φέρει δύο κλιμακωτές 
αναρριχήσεις που δημιουργούνται από επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ τους 
με πέντε σιδηροσωλήνες Φ26mm η καθεμία. Στην άλλη κεκλιμένη πλευρά έχει μία κλιμακωτή 
αναρρίχηση, όμοια με τις προηγούμενες, και ένα πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά Φ16mm 
επικαλυμμένα με πολυπροπυλένιο που στηρίζεται σε επικολλητές δοκούς 100Χ100mm. Στο ένα άκρο 
της οριζόντιας δοκού προσαρμόζεται κατακόρυφα μία αναρρίχηση #φιδάκι# από σιδηροσωλήνα 
Φ32mm ο οποίος έχει συγκολλημένα ημικύκλια από σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής. Στο άλλο άκρο 
της οριζόντιας δοκού υπάρχει μία κάθετη αναρρίχηση από σιδηροσωλήνα Φ32mm. Το όργανο φέρει 
σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. Το όργανο 
συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις 
διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 
εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).  
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7. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ –ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος 6450 mm 
Πλάτος 3800 mm 
Ύψος 3200 mm 
Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 9950Χ6800mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300 mm 
Ηλικιακή ομάδα 3+ 
 
Το όργανο αποτελείται από : 
Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, 
Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα, 
Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, 
Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 
Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα, 
Μία (1) κάθοδο πυροσβέστη, 
Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά 
Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα, 
Μία (1) σκάλα αναρρίχησης. 
 
Ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 
Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84mm, 
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm 
και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο 
υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την 
προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 
διαστάσεων 95Χ35mm. 
Ορθογωνική πλατφόρμα 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 
Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84mm, 
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm 
και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού 
προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα 
κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. 
Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 
Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84mm, 
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm 
και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΑΡ. Μελέτης: 45/2018 
CPV: 37535200-9 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  

«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του 
Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»  
 
 

 

 15 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία 
από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 
95Χ35mm. 
Ανοξείδωτη τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η 
επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή 
γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από HPL. Στη 
ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων 
και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 
Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. 
Το μπαλκόνι αποτελείται από : 
Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 
Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 
Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm με επικάλυψη από 
φύλλο διάτρητης λαμαρίνας. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες 
πλευρές της πλατφόρμας. 
Κάθοδος πυροσβέστη. 
Η κάθοδος πυροσβέστη κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ26 και προσαρμόζεται 
από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την 
άλλη πακτώνεται στο έδαφος. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται 
βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές. 
Καμπύλη ράμπα ανόδου. 
Η ράμπα αποτελείται από : 
Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm, 
Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm, 
Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm. 
Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. 
Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από 
σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το σχοινί. 
Κεκλιμένη γέφυρα. 
Η κεκλιμένη γέφυρα αποτελείται από: 
Έναν (1) ορθογωνικό διάδρομο από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πατήματα από ξυλοδοκούς 
95Χ35mm, με υψομετρική διαφορά 300mm, 
Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32Χ20mm πάνω στα οποία 
προσαρμόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm, 
Δύο (2) κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm. 
Η γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών. 
Σκάλα αναρρίχησης. 
Η σκάλα αποτελείται από : 
Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από HPL, Τέσσερα (4) σκαλοπάτια τριγωνικής μορφής από 
αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου #κριθαράκι#. 
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Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την 
πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις 
μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. 
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 
 

8. ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου 
Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος : 2600 mm 
Πλάτος: 1400 mm 
Ύψος : 2900 mm 
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 6100Χ4250mm 
Μέγιστο ύψος πτώσης 1000 mm 
Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 
 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, 

• Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα, 

• Μία (1) σκάλα αναρρίχησης, 
 

Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 
Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84mm, 
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm 
και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 
Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την 
προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 
διαστάσεων 95Χ35mm. 
Ανοξείδωτη τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης 
κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν 
της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από HPL. Στη ζώνη εισόδου του 
χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και 
προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 
Σκάλα αναρρίχησης. 
Η σκάλα αποτελείται από : 
Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από HPL, 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΑΡ. Μελέτης: 45/2018 
CPV: 37535200-9 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  

«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του 
Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»  
 
 

 

 17 

Τέσσερα (4) σκαλοπάτια τριγωνικής μορφής από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου #κριθαράκι#. 
Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την 
πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις 
μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. 
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του 
(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 
 
 

9. ΞΥΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος : 2800 mm 
Πλάτος : 1000 mm 
Ύψος : 1150 mm 
Απαιτούμενος χώρος  ασφαλείας : 5800Χ4000mm 
23,2m2 
Μέγιστο ύψος Πτώσης : 250 mm 
Ηλικιακή ομάδα : 3+ 
 
Το όργανο αποτελείται από : 

• Μία (1) βάση στήριξης, 

• Επτά (7) σκαλοπάτια, 
 
Η βάση της γέφυρας κατασκευάζεται από δύο παράλληλα Π, που το καθένα αποτελείται από δύο 
κάθετες επικολλητές δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια δοκό ίδιας 
διατομής. Τα δύο Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς, μία σε κάθε άκρο, επίσης ίδιας διατομής 
που τοποθετούνται κοντά στο έδαφος και είναι η είσοδος της γέφυρας. Ακολουθούν επτά 
σκαλοπάτια, τα οποία αναρτώνται από τα Π με τη χρήση ανοξείδωτων αλυσίδων και συνδέονται 
μεταξύ τους με σχοινί Φ16mm. Ανάμεσα στα σκαλοπάτια τοποθετούνται ειδικοί αποστάτες για την 
αποφυγή παγιδεύσεων. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ 1176:2008. Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση 
και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 
 

10. ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 
 
Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς 
δοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και δυο δοκίδες πλάτης από φυσικό ξύλο 
διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm. 
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Προστασία- Συνδεσμολογία: Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης και τα εκτεθειμένα μέρη (π.χ. βίδες 
στήριξης) θα προστατεύονται από στρογγυλεμένα πλαστικά καλύμματα πολυαιθυλενίου, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυματισμούς.  
Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου να μπορεί να πραγματοποιηθεί με βίδωμα ή με πάκτωση κατά 
περίπτωση. 
 

11. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

Ξύλινος κάδος, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαμαρίνα 
χωρητικότητας περίπου 37 λίτρων . Η ξυλεία είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου πλαναρισμένη από όλες 
τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. 
 

12. ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου 
Διάμετρος : 3600mm,  
Ύψος: 2850mm 

 
Αποτελείται : Από έξι κάθετες κολόνες, την εξάριχτη σκεπή με ασφαλτικό κεραμίδι και τους πάγκους. 
Υπάρχουν έξι κολώνες που είναι κατασκευασμένες από δικολλητή ξυλεία διαστάσεων 9,5 Χ 9,5 Χ 
210cm. Τοποθετούνται στις γωνίες κανονικού εξαγώνου και πάνω σε αυτές εδράζει ή σκεπή. Οι 
κολώνες συνδέονται μεταξύ τους με έξι ξύλα 9,5 Χ 4,5 cm και με τους πάγκους στις πέντε πλευρές 
ενώ η έκτη είναι ελεύθερη.  Στο κάτω μέρος κάθε κολώνας υπάρχει ειδική ενισχυμένη μεταλλική 
βάση με τέσσερις οπές για να γίνεται η συγκράτηση με το έδαφος, οι βάσεις είναι κατασκευασμένες 
με τέτοιο τρόπο ώστε τα ξύλα να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος.  
Η σκεπή έχει σχήμα πυραμίδας και αποτελείται από έξι τριγωνικά πλαίσια. Ο σκελετός από κάθε 
πλαίσιο κατασκευάζεται από ξυλεία με διαστάσεις 7 Χ 4,5cm και πάνω σε αυτά τοποθετείται η 
επιφάνεια επικάλυψης από σημύδα (πλακάς θαλάσσης) με πάχος 15mm και πάνω στην σημύδα 
εφαρμόζει ασφαλτικό κεραμίδι ώστε η σκεπή να είναι στεγανή. Εκεί που ενώνονται τα τριγωνικά 
πλαίσια υπάρχει από την πάνω μεριά έξτρα ασφαλτικό κεραμίδι ώστε η σκεπή να είναι στεγανή, στην 
κορυφή της μπαίνει διακοσμητική πλάκα. Η σκεπή ενώνεται με τον σκελετό ( κολώνες ) με ειδικές 
στραταρισμένες βάσεις στήριξής ώστε να δένει  η κατασκευή επαρκώς. Ακόμα υπάρχουν κόντρες 
αντιστήριξης που ενώνουν τις έξη κολώνες με τα δοκάρια της σκεπής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη δομική αρτιότητα της κατασκευής. 
Υπάρχουν πέντε τεμάχια πάγκοι τοποθετημένοι σε ανάλογες πλευρές. Αποτελούνται από την βάση, 
τρία ξύλα καθίσματος και δύο ξύλα πλάτης. Είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ξυλεία 
διαστάσεων 9,5 Χ 4,5 cm. Στο κάτω μέρος κάθε βάσης υπάρχει ειδική μεταλλική βάση με οπές για να 
γίνεται η συγκράτηση με το έδαφος, οι βάσεις είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε τα ξύλα 
να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος. 
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13. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (φωτιστικό με φωτεινή πηγή led + ιστός) 
 

• Φωτιστικό σώμα - Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα 
αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας 
ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό 
θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60-76mm και 
θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, 
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.  
Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι συμμετρική. Θα φέρει 
ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα φέρει 
πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό και ηλεκτρονική 
διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της 
τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που 
προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα 
αιχμής και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή 
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.  
Η  τελική φωτεινή ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 5300lm και η συνολική 
κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 55W ενώ 
ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 100lm/W. H 
θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι έως 4.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 (L80B10) 
σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 
ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% 
της αρχικής. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε 
να εξασφαλίζεταιβαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα 
έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι. Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την 
δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού.  
Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09 και θα φέρει 
πιστοποιητικό CE. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο 
εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological 
compatibility). Η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με 
την χαμηλή τάση (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3) θα πρέπει να προκύπτει από διαπιστευμένο 
εργαστήριο δοκιμών με πιστοποιητικό το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής 
του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα (ENEC ή ισοδύναμο) και θα περιλαμβάνει 
επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή σύμφωνα με την νέα ΕΤΕΠ (εγκύκλιος 22/24-
10-2014/ΔΙΠΑΔ/οικ658).  
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Η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC (EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & 
EN61547:2009) θα πρέπει επίσης να προκύπτει από εργαστηριακή δοκιμή (test report) από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο. Η συμμόρφωση του φωτιστικού με το πρότυπο LM79-
08, θα προκύπτει από εργαστηριακή δοκιμή προερχόμενη από φωτομετρικό εργαστήριο, 
αναγνωρισμένο από επίσημο φορέα διαπίστευσης. Το εργοστάσιο κατασκευής του 
φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και 
κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και πιστοποιητικό ISO14001. Το φωτιστικό θα πρέπει να 
συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον 
κατασκευαστή. 

 

• Ιστός φωτισμού- Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα και θα έχει κωλουροκωνική 
διατομή ενώ το ύψος του δεν θα ξεπερνά τα 4,00m ±5%. Θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και 
θα είναι βαμμένος κατάλληλα ώστε να είναι  ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση ακόμα και σε 

παραθαλάσσιο περιβάλλον. Η κορυφή του ιστού θα έχει διατομή 60mm και στη βάση του θα 
φέρει πλάκα έδρασης με τέσσερις οπές για την είσοδο των αγκυρίων. Ο ιστός θα συνοδεύεται 
από τέσσερα αγκύρια Μ16 τουλάχιστον και μήκους 400mm τουλάχιστον. Θα έχει θυρίδα 
επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια ή δύο βίδες ασφάλειας και θα φέρει 
αποσπώμενο ακροκιβώτιο με κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίων (κλεμα) και δύο ασφαλειοθήκες 
με ασφάλειες τουλάχιστον 16Α έκαστη. Ο ιστός θα είναι  κατασκευασμένος σύμφωνα με τα EN 
40-5 και θα φέρει πιστοποιητικό CE από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, ενώ το 
εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 
14001. 

 
Για το φωτιστικό στην τιμή συμπεριλαμβάνεται :  

• Η προμήθεια του φωτιστικού σώματος καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσης του στην 
στέψη ιστού, πλήρους του τύπου. 

• Η συναρμολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του 
ιστού. 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος 
τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 
(από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή 
τους 

• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των 
φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που 
προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα 
προαναφερόμενα. 

 
Για τον ιστό στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι εξής 
επιμέρους εργασίες / υλικά:   

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η 
επανεπίχωση τους. 
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• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

•  Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, 
με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
 Όλα τα προβλεπόμενα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και 
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια 
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
 

 
   

14. ΠΙΛΛΑΡ 
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 #Υποδομή οδοφωτισμού". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη 
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως 
πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με 
ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής 
πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, 
ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα 
επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
- η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε 
το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης 
των υπογείων καλωδίων. 
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
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- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα 
όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου 
παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), 
ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε 
στεγανή #καραβοχελώνα# και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 
έλεγχο λειτουργίας 
 

15. ΚΡΗΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου 
Μήκος : 300 mm,  
Πλάτος : 300 mm, 
 Ύψος : 840 mm 
 
Η μεταλλική κρήνη αποτελείται από δυο μέρη. Το σώμα με την βρύση και την εσχάρα απορροής 
υδάτων . Το σώμα αποτελείται από χαλύβδινη μορφοσωλήνα διατομής Φ150 χιλ. σε 3 χιλ. πάχους και 
συνολικό μήκος 740 χιλ. . Στο  άνω μέρος της μορφοσωλήνας ηλεκτροσυγκολλείται μεταλλική τάπα 
κυκλικής διατομής , για την αποφυγή διάβρωσης του εσωτερικού της χαλύβδινης μορφοσωλήνας .  
Πάνω στο κύριο σώμα ηλεκτροσυγκολλείται μεταλλική βρύση .Η εσχάρα απορροής αποτελείται από 
χαλύβδινο φύλλο πάχους 4 χιλ. , διατομής Φ300 χιλ. με οπές Φ15 χιλ. Στο κάτω μέρος της σχάρας 
ηλεκτροσυγκολλείται κυκλικό έλασμα ύψους 100 χιλ. , πάχους 3 χιλ. και διατομής ομοίας με την 
εσχάρα.  
Για τη βαφή και προστασία της κρήνης  θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες εργασίες: 

• Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή. 

• Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή. 

• Βαφή των κομματιών  
Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με δύο στρώσεις χρώματος τύπου. Το χρώμα της βαφής 
θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι ποιότητας St 37-2. Τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται είναι υδατοδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες ( 
δεν περιέχουν μόλυβδο , χρώμιο , κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και εξασφαλίζουν στην 
κατασκευή μεγάλη διάρκεια αντίστασης στην διάβρωση και στην οξείδωση.  
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι 
από μέταλλα θερμογαλβανισμένα όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 
αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για να 
παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι εργασίες σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης. 
 
Διευκρίνιση: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των 
συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν 
με άλλες, ισοδύναμες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που 
απασχολούνται, την ηλικιακή ομάδα και την κατηγορία  χρηστών. 
 
 
 
 
 
 

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23/042018 
   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
   
   
   
   

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€  ΣΥΝΟΛΟ € 

1 

Δάπεδο ασφαλείας 4,5  εκ. με 
κατασκευή υπόβασης σε 
οποιοδήποτε χρωματισμό επιλογής 
της υπηρεσίας m2 1.500 80,00 € 120.000,00 € 

2 

Δάπεδο ασφαλείας 4,5  εκ. σε 
υπάρχουσα υπόβαση σε 
οποιοδήποτε χρωματισμό επιλογής 
της υπηρεσίας m2 330 60,00 € 19.800,00 € 

4 

Σετ αριθμών 1-10 (κουτσό) 
Αντικραδασμικού ελαστικού 
δαπέδου  ασφαλείας (πλακίδια) 
πάχους 45ΜΜ τεμ 4 320,00 € 1.280,00 € 

5 
Πλακίδια ασφαλείας με διάφορα 
σχέδια τεμ 24 32,00 € 768,00 € 

6 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων τεμ 7 600,00 € 4.200,00 € 

7 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών τεμ 8 800,00 € 6.400,00 € 

8 Ξύλινο σπιτάκι  τεμ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

9 Μεταλλική κούνια φωλιά τεμ 8 1.800,00 € 14.400,00 € 

10 Αναρρίχηση τεμ 1 1.600,00 € 1.600,00 € 

11 
Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση τεμ 6 3.858,00 € 23.148,00 € 

12 Μικρό σύνθετο με τσουλήθρα τεμ 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

13 Ξύλινη κινητή γέφυρα τεμ 8 1.300,00 € 10.400,00 € 

14 Παγκάκι τεμ 34 131,18 € 4.460,12 € 

15 Κάδος απορριμμάτων τεμ 17 180,00 € 3.060,00 € 

16 Ξύλινο κιόσκι τεμ 7 2.000,00 € 14.000,00 € 
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17 Φωτιστικό σώμα τεμ 27 1.200,00 € 32.400,00 € 

18 
Βρύση – με εργασίες 
εγκατάστασης-σύνδεσης τεμ 9 350,00 € 3.150,00 € 

19 

Ανταλλακτικά υπαρχόντων 
παιχνιδιών ( πχ κούνιες παίδων σετ 
με αλυσίδα,  κούνιες  βρεφών σετ 
με αλυσίδα) 

Κατ’ 
αποκοπή  1 1.500,00 € 1.500,00 € 

20 Καθαιρέσεις -αποξηλώσεις 
Κατ’ 
αποκοπή 1 3.780,00 € 3.780,00 € 

21 

Διάφορες Εργασίες : Οριοθέτηση 
δαπέδου ασφαλείας με Κεραμικό 
τούβλο –επιμέρους πλακοστρώσεις 

Κατ’ 
αποκοπή 1 3.780,00 € 3.780,00 € 

22 
Διάφορες Εργασίες επισκευαστικές 
: 

Κατ’ 
αποκοπή 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

23 Πίλλαρ τεμ 2 2.500,00 € 5.000,00 € 

   
  ΣΥΝΟΛΟ:  278.226,12 € 

   
  ΦΠΑ 24%:  66.774,27 € 

   
  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 345.000,39€ 

 
 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
23/04/2018 

 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 
 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 

Θεωρήθηκε 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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Η. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης ..................................................................................................... , 

με έδρα ....................................... , οδός ......................................, αριθμός ........... , 

τηλέφωνο .......................... …………………………………., fax……… ……………………… 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€  ΣΥΝΟΛΟ € 

1 

Δάπεδο ασφαλείας 4,5  εκ. με 
κατασκευή υπόβασης σε 
οποιοδήποτε χρωματισμό επιλογής 
της υπηρεσίας m2 1.500   

2 

Δάπεδο ασφαλείας 4,5  εκ. σε 
υπάρχουσα υπόβαση σε 
οποιοδήποτε χρωματισμό επιλογής 
της υπηρεσίας m2 330   

4 

Σετ αριθμών 1-10 (κουτσό) 
Αντικραδασμικού ελαστικού 
δαπέδου  ασφαλείας (πλακίδια) 
πάχους 45ΜΜ τεμ 4   

5 
Πλακίδια ασφαλείας με διάφορα 
σχέδια τεμ 24   

6 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων τεμ 7   

7 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών τεμ 8   

8 Ξύλινο σπιτάκι  τεμ 1   

9 Μεταλλική κούνια φωλιά τεμ 8   

10 Αναρρίχηση τεμ 1   

11 
Σύνθετο όργανο  με γέφυρα –
τσουλήθρα – αναρρίχηση τεμ 6   

12 Μικρό σύνθετο με τσουλήθρα τεμ 1   

13 Ξύλινη κινητή γέφυρα τεμ 8   
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14 Παγκάκι τεμ 34   

15 Κάδος απορριμμάτων τεμ 17   

16 Ξύλινο κιόσκι τεμ 7   

17 Φωτιστικό σώμα τεμ 27   

18 
Βρύση – με εργασίες εγκατάστασης-
σύνδεσης τεμ 9   

19 

Ανταλλακτικά υπαρχόντων 
παιχνιδιών ( πχ κούνιες παίδων σετ 
με αλυσίδα,  κούνιες  βρεφών σετ 
με αλυσίδα) 

Κατ’ 
αποκοπή  1   

20 Καθαιρέσεις -αποξηλώσεις 
Κατ’ 
αποκοπή 1   

21 

Διάφορες Εργασίες : Οριοθέτηση 
δαπέδου ασφαλείας με Κεραμικό 
τούβλο –επιμέρους πλακοστρώσεις 

Κατ’ 
αποκοπή 1   

22 Διάφορες Εργασίες επισκευαστικές : 
Κατ’ 
αποκοπή 1   

23 Πίλλαρ τεμ 2   

   
  ΣΥΝΟΛΟ:   

   
  ΦΠΑ 24%:   

 

 
 
 

 
  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Ζ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιδικών 
χαρών σε περιοχές αρμοδιότητας του  Δήμου Κομοτηνής 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 

• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 
τεύχος Β)  

• το άρθρο 4 του 2286/95 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την προμήθεια και τοποθέτηση σε οκτώ  8 
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 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο Δήμος Κομοτηνής δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον 
ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του. 
 
Άρθρο 7ο :    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. 
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 Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.   

 
Άρθρο 9ο :     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 10ο :     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 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      
 
 
 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
23/04/2018 

 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 
 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 

Θεωρήθηκε 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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