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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
      Αριθ. Τεύχους Τεχνικών Προδιαγ.: 08/2022

«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για 
την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά» 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ   ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ
«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για την 

αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων παιδικών χαρών του 
Δήμου Λαγκαδά»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 59.997,40 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική έκθεση
2. Υφιστάμενη κατάσταση
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Τεχνικές περιγραφές ειδών προμήθειας
5. Προδιαγραφές υλικών
6. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού 
για την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
    Το παρόν τεύχος προϋπολογισμού 59.997,40 € με τον ΦΠΑ 24%, 
συντάσσεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τριών (3) υφιστάμενων 
παιδικών χαρών στο Δήμο Λαγκαδά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2017 και 
ΕΝ1177:2017 έτσι ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν από την Επιτροπή 
Ελέγχου Παιδικών Χαρών του Δήμου Λαγκαδά και εν συνεχεία να πάρουν το 
σήμα καταλληλότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Πιο συγκεκριμένα οι προμήθειες θα πραγματοποιηθούν στην:

1. Παιδική Χαρά Δορκάδας, εντός του αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου 

Δορκάδας, της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά,

2. Παιδική Χαρά Ξυλόπολης, εντός του οικισμού της Ξυλόπολης, της Δ.Ε. 

Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά,

3. Παιδική Χαρά Πολυδενδρίου Ασκού, πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου 

της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022.

Oι κωδικοί αριθμοί CPV είναι οι 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς), 

44231000-8 (Έτοιμα πλαίσια περίφραξης), 34991000-0 (Φωτιστικά υπαίθριων 

χώρων), 34928480-6 (δοχεία και κάδοι απορριμμάτων), 35261000-1 (Πίνακες 

πληροφοριών), 31518100-1 (Προβολείς), 39293400-6 (Τεχνητός χορτοτάπητας).

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της 
προμήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις
1. Του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

2. Του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

4. Η υπ΄ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009),

5. Η υπ’ αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2029/25-07-2014).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για 

την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β.1. Παιδική χαρά Δορκάδας (Δ.Ε. Λαχανά)

1. Γενικά
Η συγκεκριμένη παιδική χαρά βρίσκεται εντός του αύλειου χώρου του 

Δημοτικού σχολείου Δορκάδας. Περιβάλλεται από δρόμο και τον υπόλοιπο αύλειο 
χώρο του σχολείου. Προς την πλευρά του δρόμου υπάρχει η περίφραξη του 
σχολείου ενώ υπάρχει και περίφραξη με μεταλλικό κάγκελο προς τον υπόλοιπο 
αύλειο χώρο αλλά όχι σε όλη την περίμετρο.

Εικόνα 1
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Εικόνα 2
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2. Αποτύπωση σε υπόβαθρο google earth και συσχέτιση με το οικείο 
ρυμοτομικό σχέδιο
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Συσχέτιση με Ρυμοτομικό σχέδιο: Η παιδική χαρά βρίσκεται εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 50, οικόπεδο 184.

3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 Υ.Α. δεν είναι απαραίτητη η 

τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την αδειοδότηση υφιστάμενης 
παιδικής χαράς καθώς δεν εξετάζεται.

Ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίο βρίσκεται η παιδική χαρά,  σύμφωνα 
με τον κτηματολογικό πίνακα και το ρυμοτομικό σχέδιο, είναι ιδιοκτησία της 
Τοπικής Κοινότητας Καρτερών. Για το οικόπεδο αυτό υπάρχει η υπ’ αριθμ. 
32720/2013 διαπιστωτική πράξη.

Β.2. Παιδική χαρά Ξυλόπολης (Δ.Ε. Λαχανά)

1. Γενικά
Η συγκεκριμένη παιδική χαρά βρίσκεται εντός του οικισμού της 

Ξυλόπολης. Περιβάλλεται από όμορα οικόπεδα και δρόμο. Περιμετρικά υπάρχει 
περίφραξη με μεταλλικό κάγκελο.

Εικόνα 1
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Εικόνα 2
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2. Αποτύπωση σε υπόβαθρο google earth και συσχέτιση με το οικείο 
ρυμοτομικό σχέδιο
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Συσχέτιση με Ρυμοτομικό σχέδιο: Η παιδική χαρά βρίσκεται σε περιοχή για την 
οποία δεν υπάρχει ρυμοτομικό. Βρίσκεται εντός ορίων οικισμού βάση του ΦΕΚ 
1007/Δ/1987.

3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 Υ.Α. δεν είναι απαραίτητη η 

τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την αδειοδότηση υφιστάμενης 
παιδικής χαράς καθώς δεν εξετάζεται.

Δεν ανευρέθηκαν στοιχεία αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
χώρου στον οποίον βρίσκεται η παιδική χαρά.

Β.3. Παιδική χαρά Πολυδενδρίου Ασκού (Δ.Ε. Σοχού)

1. Γενικά
Η συγκεκριμένη παιδική χαρά βρίσκεται στο Πολυδένδρι Ασκού, πλησίον 

του γηπέδου ποδοσφαίρου. Περιβάλλεται από δρόμο και γήπεδο ποδοσφαίρου. 
Δε διαθέτει περίφραξη.

Εικόνα 1
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Εικόνα 2
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2. Αποτύπωση σε υπόβαθρο google earth και συσχέτιση με το οικείο 
ρυμοτομικό σχέδιο

Συσχέτιση με Ρυμοτομικό σχέδιο: Η παιδική χαρά βρίσκεται εντός του 
ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 168, οικόπεδο 970.
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3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 Υ.Α. δεν είναι απαραίτητη η 

τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την αδειοδότηση υφιστάμενης 
παιδικής χαράς καθώς δεν εξετάζεται.

Ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίο βρίσκεται η παιδική χαρά,  σύμφωνα 
με  τον κτηματολογικό πίνακα είναι ιδιοκτησία της Τοπικής Κοινότητας Ασκού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού 

για την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παιδική χαρά Δορκάδας

Περιγραφή είδων Ποσότητα Μονάδα 
Μέτρησης Τιμή μονάδος Σύνολο

Συντήρηση υφιστάμενων κουνιών 1 Υπηρεσία 380,00 € 380,00 €
Ελατήριο ζωάκι 1 Τεμάχιο 650,00 € 650,00 €

Μεταλλικός μύλος παίδων 1 Τεμάχιο 1.020,00 € 1.020,00 €
Σύνθετο μεταλλικό με 2 τσουλήθρες 1 Τεμάχιο 3.850,00 € 3.850,00 €

Μεταλλική περίφραξη 60  Μέτρο 80,00 € 4.800,00 €
Μεταλλική πόρτα 1 Τεμάχιο 250,00 € 250,00 €

Βότσαλο κοκκομετρίας 4 έως 8mm 10 Κυβικό Μέτρο 85,00 € 850,00 €
Παγκάκι 3 Τεμάχιο 280,00 € 840,00 €

Καλάθι απορριμμάτων 2 Τεμάχιο 260,00 € 520,00 €
Πληροφοριακή πινακίδα σύμφωνα με το 

πρότυπο 1 Τεμάχιο 350,00 € 350,00 €

Φωτιστικό 2 Τεμάχιο 750,00 € 1.500,00 €
   ΣΥΝΟΛΟ 15.010,00 €
   Φ.Π.Α. 24% 3.602,40 €
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.612,40 €

Παιδική χαρά Ξυλόπολης



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d8f58770128e28a8788009 στις 21/07/22 09:45
14 

Περιγραφή είδων Ποσότητα Μονάδα 
Μέτρησης Τιμή μονάδος Σύνολο

Συνθετικός χλοοτάπητας 340 Τετραγωνικό 
Μέτρο 40,00 € 13.600,00 €

Σύνθετο μεταλλικό με 2 τσουλήθρες 1 Τεμάχιο 3.850,00 € 3.850,00 €
   ΣΥΝΟΛΟ 17.450,00 €
   Φ.Π.Α. 24% 4.188,00 €
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.638,00 €

Παιδική χαρά Πολυδενδρίου Ασκού

Περιγραφή είδων Ποσότητα Μονάδα 
Μέτρησης Τιμή μονάδος Σύνολο

Κούνια μεταλλική διθέσια παίδων 1 Τεμάχιο 975,00 € 975,00 €
Μεταλλικός μύλος παίδων 1 Τεμάχιο 1.020,00 € 1.020,00 €

Μεταλλική Τραμπάλα 1 Τεμάχιο 380,00 € 380,00 €
Ελατήριο ζωάκι 2 Τεμάχιο 650,00 € 1.300,00 €

Σύνθετο μεταλλικό με ενσωματωμένη κούνια 1 Τεμάχιο 3.850,00 € 3.850,00 €
Τόπι ισορροπίας 1 Τεμάχιο 300,00 € 300,00 €

Μεταλλική περίφραξη 60 Μέτρο 80,00 € 4.800,00 €
Μεταλλική πόρτα 1 Τεμάχιο 250,00 € 250,00 €

Βότσαλο κοκκομετρίας 4 έως 8mm 10 Κυβικό Μέτρο 85,00 € 850,00 €
Παγκάκι 3 Τεμάχιο 280,00 € 840,00 €

Πληροφοριακή πινακίδα σύμφωνα με το 
πρότυπο 1 Τεμάχιο 350,00 € 350,00 €

Καλάθι απορριμμάτων 2 Τεμάχιο 260,00 € 520,00 €
Βρύση 1 Τεμάχιο 390,00 € 390,00 €

Προβολέας 1 Τεμάχιο 100,00 € 100,00 €
   ΣΥΝΟΛΟ 15.925,00 €
   Φ.Π.Α. 24% 3.822,00 €
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.747,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 48.385,00 €
ΦΠΑ 24% 11.612,40 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.997,40 €

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες για 
την προετοιμασία του χώρου και η πλήρη εγκατάσταση του προς 
προμήθεια εξοπλισμού στις παιδικές χαρές του παρόντος τεύχους, 
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς 
επίσης και των οικοδομικών υλικών (τσιμέντο, αμμοχάλικο) που 
απαιτούνται για την πάκτωση των οργάνων. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού 

για την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Δ.1. ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Το όργανο θα αποτελείται από:
• Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,

• Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,

• Δύο (2) καθίσματα κούνιας παίδων με αλυσίδες.

Διαστάσεις οργάνου
Μήκος 3600 mm
Πλάτος 1650 mm
Ύψος 2300 mm

Πιστοποίηση
ΕΝ 

1176:2017/1,2
Απαιτήσεις ασφαλείας

7200Χ3600mmΑπαιτούμενος 
χώρος 25,9m2

Μέγιστο ύψος 
πτώσης

1200 mm

Ηλικιακή ομάδα 3+
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Περιγραφή
Η οριζόντια δοκός της κούνιας θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο 

σιδηροσωλήνα Φ89mm. Θα στηρίζεται σε δύο ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά 
υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε 
κατάλληλες θέσεις θα συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα για 
την ανάρτηση των καθισμάτων. Tα κουζινέτα θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την 
δυνατότητα να κινούνται μπρος - πίσω, δεξιά & αριστερά. Τα καθίσματα θα έχουν 
διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και θα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με 
εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Θα αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση 
ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βαφούν ηλεκτροστατικά σε φούρνο με 
πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και 
αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.  
• Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 

πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

• Το όργανο θα 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).

Δ.2. ΜΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Το όργανο θα αποτελείται από :
• Μία (1) βάση στήριξης,

• Έναν (1) μύλο παίδων,

• Έναν (1) άξονα περιστροφής.

Περιγραφή
Η βάση στήριξης του μύλου θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα 

70mmX30mm σε συνδυασμό με σιδηροδοκούς τύπου L 30Χ30mm. Πάνω στη 
βάση θα τοποθετηθεί το πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική 
επιφάνεια στη μία πλευρά. Πάνω στο πάτωμα θα τοποθετηθούν έξι κάγκελα 

Διαστάσεις οργάνου
Μήκος 1600 mm
Πλάτος 1600 mm
Ύψος 900 mm

Πιστοποίηση
ΕΝ 

1176:2017/1,5
Απαιτήσεις ασφαλείας

5600Χ5600mmΑπαιτούμενος 
χώρος 24,6m2

Μέγιστο ύψος 
πτώσης

250 mm

Ηλικιακή ομάδα 3+
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συγκράτησης ύψους 750mm από σιδηροσωλήνα Φ33mm. Τα κάγκελα θα έχουν 
μορφή στρογγυλεμένου Γ και θα φέρουν αντηρίδες εσωτερικά για τη καλύτερη 
στήριξη τους. Στο κέντρο του πατώματος θα βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από 
μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45mm, καλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ114mm. Ο 
άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), θα μεταδίδει 
κίνηση στον μύλο.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βαφούν ηλεκτροστατικά σε φούρνο με 
πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και 
αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.   

• Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

• Το όργανο θα 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).

Δ.3.    ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Το όργανο θα αποτελείται από:
• Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,

• Μία (1) βάση ταλάντωσης.

Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης θα κατασκευαστεί από μία σιδηροσωλήνα Φ76mm 

στις άκρες της οποίας θα τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα καθίσματα θα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 
16mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από 
κάθε κάθισμα θα τοποθετείται ένα ζεύγος χειρολαβών από πολυπροπυλένιο 
προσαρμοσμένες εργοστασιακά σε επιφάνεια από κόντρα πλακέ. Η βάση 

Διαστάσεις οργάνου
Μήκος 2500 mm
Πλάτος 500 mm
Ύψος 600 mm

Πιστοποίηση
ΕΝ 

1176:2017/1,6
Απαιτήσεις ασφαλείας

4500Χ2300mmΑπαιτούμενος 
χώρος 10,3m2

Μέγιστο ύψος 
πτώσης

1000 mm

Ηλικιακή ομάδα 1,5+
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ταλάντωσης θα αποτελείται από δύο σιδηροσωλήνες Φ76mm ή τετράγωνη 60X60 
οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του 
οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της θα έχει το κουζινέτο περιστροφής 
φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά θα φέρει πολυαμίδια για την 
αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βαφούν ηλεκτροστατικά σε φούρνο με 
πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και 
αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.   

• Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 

• Το όργανο θα 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).

Δ.4. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ

H φιγούρα ζώου όπως και το κάθισμα, θα στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην 
πλάτη της και κατασκευαστούν από HDPE πάχους 19 mm. 

Το κάθισμα θα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις 
κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από 
πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη.

 Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης θα 
στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που θα φέρει ειδικούς 
αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

• Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 
• Το όργανο θα 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).

Δ.5. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας
Μήκος ~930 mm
Πλάτος ~350 mm

Απαιτούμενος χώρος ~3500x 2400mm 

Ύψος ~700 mm
Ελεύθερο ύψος 

πτώσης ~470 mm

Πιστοποίηση
ΕΝ 1176-1:2017

ΕΝ 1176-
6+AC:2019

Προτεινόμενη 
Ηλικιακή ομάδα 3+
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Διαστάσεις οργάνου
Μήκος 4400 mm
Πλάτος 2000 mm
Ύψος 2000 mm

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2017/1,3
Απαιτήσεις ασφαλείας

8400Χ5000mmΑπαιτούμενος 
χώρος 28,5m2

Μέγιστο ύψος 
πτώσης

1000 mm

Ηλικιακή ομάδα 3+

Το σύνθετο θα αποτελείται από :
• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή,

• Δύο (2) ανοξείδωτες τσουλήθρες,

• Μία (1) σκάλα ανάβασης,

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή 
Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:
• Τέσσερις (4) μεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό διατομής 80Χ80mm,
• Μία (1) πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι»,
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την 

προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από 
δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.
Ανοξείδωτες τσουλήθρες.

Οι τσουλήθρες θα είναι ευθείες σε όλο το μήκος τους. Η επιφάνεια κύλισης 
θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm χωρίς αιχμηρές 
άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της θα 
τοποθετηθούν πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του 
χρήστη θα διαθέτουν πλευρική προστασία και προστατευτική εγκάρσια μπάρα 
από σιδηροσωλήνα Φ26. 
Σκάλα ανάβασης.

Η σκάλα θα αποτελείται από :
• Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από λαμαρίνα,
• Ένα (1) ενιαίο στραντζαριστό κομμάτι λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι», 

διαμορφωμένο σε τέσσερα (4) σκαλοπάτια,
• Προστατευτικά κάγκελα από σιδηροσωλήνα Φ26.
Η σκάλα θα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της 

πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια θα έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και θα είναι 
σταθεροποιημένα οριζόντια. Η κουπαστή θα λειτουργεί και ως προστατευτική 
μπάρα για την αποφυγή πτώσεων. 

• Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d8f58770128e28a8788009 στις 21/07/22 09:45
20 

• Το όργανο θα 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).

Δ.6. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΥΝΙΑ

Διαστάσεις οργάνου
Μήκος 4700 mm
Πλάτος 3400 mm
Ύψος 3200 mm

Πιστοποίηση
ΕΝ 

1176:2017/1,2,3
Απαιτήσεις ασφαλείας

7700Χ6000mmΑπαιτούμενος 
χώρος 35,2m2

Μέγιστο ύψος 
πτώσης

1000 mm

Ηλικιακή ομάδα 1,5+

Το σύνθετο θα αποτελείται από :
• Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή,

• Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα,

• Μία (1) σκάλα ανάβασης,

• Μία (1) προσαρμοζόμενη κούνια νηπίων.

Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή 
Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:
• Τέσσερις (4) μεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό διατομής 80Χ80mm,
• Μία (1) πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι»,
• Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την 

προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από 
δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.
Ανοξείδωτη τσουλήθρα.

Η τσουλήθρα θα είναι ευθεία σε όλο το μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης θα 
κατασκευαστεί από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή 
γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της θα τοποθετηθούν 
πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm. Η ζώνη εισόδου του χρήστη 

θα διαθέτει πλευρική προστασία και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από 
σιδηροσωλήνα Φ26.
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Σκάλα ανάβασης.
Η σκάλα θα αποτελείται από :
• Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από λαμαρίνα
• Ένα (1) ενιαίο στραντζαριστό κομμάτι λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι», 

διαμορφωμένο σε τέσσερα (4) σκαλοπάτια,
• Προστατευτικά κάγκελα από σιδηροσωλήνα Φ26.
Η σκάλα θα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της 

πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια θα έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι 
σταθεροποιημένα οριζόντια. Η κουπαστή θα λειτουργεί και ως προστατευτική 
μπάρα για την αποφυγή πτώσεων. 
Προσαρμοζόμενη κούνια νηπίων

Η κούνια θα αποτελείται από :
• Μία (1) οριζόντια μεταλλική κοιλοδοκό διατομής 100Χ60mm,

• Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ66mm,

• Ένα (1) κάθισμα νηπίων με αλυσίδες.

Η οριζόντια δοκός θα συνδέεται με μία από τις κολώνες της πλατφόρμας. Στο 
κάτω μέρος της και σε κατάλληλες θέσεις θα βιδώνονται δύο κουζινέτα από 
χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος. Το κάθισμα θα 
έχει διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και θα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ 
με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Θα έχει την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί 
φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Θα αναρτάται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

• Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ 1176:2017.

• Το όργανο θα 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).

Δ.7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΥΝΙΩΝ

Αντικατάσταση καθισμάτων παίδων διαστάσεων 440Χ180Χ40mm που είναι 
κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο.

Δ.8. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Η περίφραξη θα αποτελείται από:

• Μεταλλικά Πάνελ
• Μεταλλικούς ορθοστάτες

Η μεταλλική περίφραξη ύψους 1,00 μ. θα συντίθεται από πάνελ μεταλλικού 
πλέγματος, τα άκρα των οποίων θα στηρίζονται σε ορθοστάτες.
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Το πλέγμα των πανέλ θα αποτελείται από κάθετες χαλύβδινες λάμες διατομής 
25/2 mm και οριζόντιες ράβδους Φ5 mm, οι οποίες θα σχηματίζουν βροχίδα 
αξονική 66 x 132 mm. Πλευρικά το πάνελ θα πλαισιώνεται από λάμες διατομής 
25/4mm, ενώ θα έχει συνολική διάστασης 930 x 1992 mm. Τα πάνελ θα 
στερεώνονται πάνω στους ορθοστάτες με αντικλεπτικά μπουλόνια και παξιμάδια 
ασφαλείας ανοξείδωτα Μ8 x 30 mm.

Όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε 
να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, θα 
διαθέτουν επικάλυψη 2 στρωμάτων που επιτυγχάνεται με: 
α) τον εν θερμώ γαλβανισμό και τη δημιουργία στρώματος ψευδαργύρου, 
β) επιχρωμίωση που θα σχηματίζει μια σκληρή, εξαιρετικά ομαλή και ως εκ 
τούτου εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια, για την καλύτερη πρόσφυση της 
επακόλουθης 

Η περίφραξη θα πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά τα επιτρεπόμενα 
ανοίγματα προκειμένου να αποφευχθεί η παγίδευση κεφαλιού, ποδιού και

δακτύλων και θα αποτρέπει το σκαρφάλωμα, καθώς δεν θα δημιουργούνται 
οριζόντια πατήματα.

Δ.9. ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΒΟΤΣΑΛΟ 4-8 mm

Το βότσαλο κοκκομετρίας 4-8 χιλ θα έχει συντελεστή ομοιομορφίας μικρότερο του 
3. Το προϊόν θα είναι στρογγυλεμένο και πλυμένο, ώστε να ελαχιστοποιείται η 
παρουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου. Θα συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 και φέρει αντίστοιχη 
πιστοποίηση. 

Το υλικό θα επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε θα σφραγίζεται 
το έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά. 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1:2008, το υλικό 
θα έχει ελεγχθεί για το μέγεθος των κόκκων του με δοκιμή κοσκινίσματος 
σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – 
Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Επίσης, το 
βότσαλο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την ποσότητα σωματιδίων λάσπης 
και αργίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου.

Δ.10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Η πινακίδα εισόδου θα περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που 
προδιαγράφονται στην Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικής και 
συμπληρωματικής της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).

Η πινακίδα θα κατασκευαστεί από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου 
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm διαστάσεων 90 x 90 cm. 
Στην εμπρόσθια όψη της πινακίδας θα επικολληθεί αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 1 πάνω στην οποία θα έχουν εκτυπωθεί ψηφιακά όλες οι απαιτούμενες 
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πληροφορίες που θα έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Η μεμβράνη αυτή θα 
διαθέτει κατάλληλη προστατευτική αντιρρυπαντική επικάλυψη (για προστασία 
έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών). Η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό 
(γκρι).
Το φύλλο αλουμινίου θα βιδώνεται πάνω στους ορθοστάτες σε τέτοιο ύψος ώστε 
να φαίνεται ευκρινώς από απόσταση. Τα εξαρτήματα στερέωσης/σύνδεσης θα 
είναι γαλβανισμένα.

Δ.11. ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαστάσεις
Μήκος 430 mm
Πλάτος 275 mm
Ύψος 1200 mm

Ο κάδος θα αποτελείται από :
• Έναν (1) ορθοστάτη με βάση στήριξης,

• Έναν (1)  κάδο απορριμμάτων.

Ο μονός κάδος θα στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη από σιδηροσωλήνα 
Φ76mm ο οποίος θα έχει ενσωματωμένες βάσεις στήριξης για τους κάδους. Οι 
βάσεις στήριξης θα αποτελούνται από ένα στήριγμα στο πάνω μέρος από 
σιδηροσωλήνα Φ26mm και έλασμα πλάτους 30mm διαμορφωμένο σε κυλινδρικό 
σχήμα και μία κοιλοδοκό 20Χ30mm στο κάτω μέρος το οποίο θα στηρίζει το 
βάρος του κάδου.  Κάτω από την κοιλοδοκό θα τοποθετηθεί ως αντηρίδα 
σιδερένια λάμα πλάτους 15mm, διαμορφωμένη με διακοσμητικές καμπύλες. 

Ο κάδος θα αποτελείται από δύο κυλινδρικά δοχεία από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους 1,0mm, το ένα τοποθετημένο μέσα στο άλλο. Το εξωτερικό 
δοχείο θα είναι σταθεροποιημένο στις βάσεις στήριξης και θα έχει διάμετρο 
280mm και ύψος 450mm. Εντός αυτού του δοχείου θα τοποθετηθεί δεύτερο με 
διάμετρο 250mm και ύψος 390mm, με χερούλια για την εύκολη απομάκρυνση 
του. Και οι δύο κάδοι θα φέρουν στο κάτω μέρος οπές για τη διαφυγή των νερών. 
Η χωρητικότητα του εσωτερικού κάδου θα είναι περίπου 26m3. 

Δ.12. ΒΡΥΣΗ ΣΥΝΝΕΦΟ

Διαστάσεις
Μήκος 600 mm
Πλάτος 500 mm
Ύψος 1100 mm

Η βρύση θα αποτελείται από:
• Μία (1) βάση στήριξης,

• Ένα (1) διακοσμητικό πάνελ.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d8f58770128e28a8788009 στις 21/07/22 09:45
24 

• Μία(1)κάνουλα πατητή με ελατήριο

Περιγραφή
Η βρύση θα κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα Φ60mm διαμορφωμένο σε 

σχήμα στρογγυλεμένου Γ, το οποίο θα καταλήγει στην παροχή του νερού. Στο 
πάνω άκρο θα τοποθετηθεί διακοσμητικό πάνελ από HPL σε σχήμα σύννεφου. 
Στο έδαφος θα τοποθετηθεί σχάρα διαστάσεων 500Χ350mm για την ασφαλή 
κάλυψη της απορροής του νερού, από γαλβανισμένο χάλυβα.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βαφούν ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική 
πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι 
ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

Δ.13. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

Θα αποτελείται από ένα σιδηροϊστό ύψους 3 μέτρων από γαλβανισμένο εν θερμώ 

χάλυβα, με μεταβαλλόμενη διατομή από Φ90 mm σε Φ60 mm, ενώ στη βάση θα 

υπάρχει συγκολλημένη πλάκα και τέσσερις οπές για αγκύρωση της βάσης στο 

μπετόν. Η αγκύρωση του ιστού θα γίνει με αγκύριο των τεσσάρων (4) ντιζών με 

σπείρωμα Μ18 καλώς επεξεργασμένο και οκτώ (8) περικόχλια τοποθετημένα 

πάνω και κάτω της πλάκας έδρασης για την εύκολη ζυγοστάθμιση του ιστού. 

Εναλλακτικά, θα επιτρέπεται να συγκολληθούν στο κάτω μέρος της πλάκας 

τεμάχια σιδεροσωλήνων σαν τσινέτια για την απευθείας πάκτωση.

Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετηθεί ηλιακό φωτιστικό σώμα led με τις 

παρακάτω προδιαγραφές:

Led chip: 100, Ισχύς: τουλάχιστον  20W, Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ, 

Μπαταρία: Li-Ion 8,80 Ah, αυτονομία 2 ημέρες, φόρτιση 6 h, Φωτεινότητα : 

1850lm σε ψυχρό λευκό φώς (5000ο Κ), Απόδοση φωτεινότητας: 92,5 lm/w, 

Γωνία φωτισμού : 120ο Βαθμός προστασίας: IP66, Βαθμός κρούσης: IK08, 

Θερμοκρασία λειτουργίας: από -30ο έως +60ο C, Σώμα χυτού αλουμινίου υψηλής 

θερμικής αγωγιμότητας, Ηλεκτροστατική βαφή με ειδικό φινίρισμα ενάντια στις 

καιρικές συνθήκες, Πρισματικός πλαστικός διαχύτης με προστασία ενάντια στη 

UV ακτινοβολία, Πλήκτρο μόνιμης λειτουργίας,

Αεροδυναμικός σχεδιασμός με μικρή αντίσταση στον αέρα, Ανοξείδωτες βίδες 

εγκατάστασης, Βάρος περίπου 2.4Kg.

Δ.14. ΠΑΓΚΑΚΙ
Διαστάσεις

Μήκος 1600 mm
Πλάτος 530 mm
Ύψος 810 mm
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Ύψος 
καθίσματος

450 mm

Το παγκάκι θα αποτελείται από :
• Δύο (2) βάσεις στήριξης,

• Πέντε (5) ξύλινες δοκούς.

Το παγκάκι θα στηρίζεται σε δύο βάσεις από σιδηροδοκό 50Χ25mm 
λυγισμένο σε σχήμα Γ. Η κάθε βάση θα εδράζεται σε δύο πόδια από 
σιδηροσωλήνα Φ48mm τοποθετημένα υπό κλίση μεταξύ τους. Πάνω στις βάσεις 
θα βιδωθούν πέντε ξύλα, τρία για κάθισμα και δύο για πλάτη, από  δοκό 
95Χ45Χ1600mm.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βαφούν ηλεκτροστατικά σε φούρνο με 
πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και 
αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.   

Δ.15. ΤΟΠΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Το όργανο θα αποτελείται από:
• Μία (1) ανοξείδωτη βάση
• Πλαστική ενισχυμένη σφαίρα

Περιγραφή
Ο εξοπλισμός στοχεύει στη σωματική άσκηση, στην εκτόνωση και την ψυχαγωγία 
των χρηστών. 
Θα χρησιμοποιείται για εξάσκηση στα άλματα ακριβείας, παρέχοντας μια 
εξαιρετική επιφάνεια εκτόξευσης για χρήστες parkour.

Η δομή θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και ενισχυμένο 
πλαστικό.

Διαστάσεις οργάνου
Μήκος 650 mm
Πλάτος 650 mm
Ύψος 800 mm

Πιστοποίηση ΕΝ 16899
Απαιτήσεις ασφαλείας

3650Χ3650mmΑπαιτούμενος 
χώρος 10,17m2

Μέγιστο ύψος 
πτώσης

800 mm

Ηλικιακή ομάδα 5+
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Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, ή ισοδύναμο, ώστε να μην σκουριάζουν, 
με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να  
αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να έχουν εξαίρετο φινίρισμα.

Οι μπάλες ισορροπίας θα είναι κατασκευασμένες σε εκμαγείο (καλούπι) εξ 
ολοκλήρου. Η επιφάνεια του θα είναι ευχάριστη στην αφή και θα παρέχει 
αντιολισθητική ιδιότητα. 
Το όργανο θα 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 καθώς και πιστοποιητικό ελέγχου από 
διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ16899:2016 επί ποινή 
αποκλεισμού.

Δ.16. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 90-100W

Τεχνικές προδιαγραφές:
Γωνία ακτινοβολίας: >=100°, Στεγανότητα: >=ΙΡ65, Τάση: 230V, Ισχύς: 90W-
100W, Χρώμα: Ψυχρό (6000-6500K), Φωτεινή ροή: >=9700lm, Χρώμα 
περιβλήματος: Μαύρο, Με βραχίονα στήριξης.

Δ.17. ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Διαστάσεις
Μήκος 1000 mm
Πλάτος 50 mm
Ύψος 1000 mm

Η πόρτα της περίφραξη θα αποτελείται από :
• Μία (1) βάση στήριξης,

• Ένα (1) ανοιγόμενο μεταλλικό πλαίσιο.

Περιγραφή
Το φύλλο της πόρτας θα στηρίζεται σε μία κοιλοδοκό διατομής 50Χ50mm 

και ύψους 1000mm. Πάνω στην κοιλοδοκό και σε κατάλληλες θέσεις, θα 
συγκολλώνται μεντεσέδες βαρέως τύπου για την ανάρτηση του φύλλου. Το 
ανοιγόμενο πλαίσιο θα αποτελείται από δύο οριζόντιες σιδερένιες λάμες 60Χ5mm 
και μήκους 930mm στην κάτω πλευρα και σιδηροσωλήνα ημικυκλικής μορφής 
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στην πάνω πλευρά, ενώ οκτώ κάθετες σιδηροσωλήνες Φ19mm, θα 
τοποθετούνται σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. 

Ο τρόπος έδρασης της πόρτας εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που 
θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε σκυρόδεμα θα χρησιμοποιούνται 
μεταλλικές πλάκες διαστάσεων 100Χ100Χ4mm με τέσσερις οπές περιμετρικά, 
διαμέσου των οπών θα τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της 

κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης σε φυσικό έδαφος, οι βάσεις στήριξης 
(κοιλοδοκοί) θα επεκτείνονται κατά 400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης 
οπής στο έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 200mm.

Η κατασκευή θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην παρουσιάζει 
κινδύνους παγίδευσης οποιουδήποτε μέρους του σώματος, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1176 για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές.  

Δ.18. ΔΑΠΕΔΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 130cm

Συνθετικός χλοοτάπητας κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο συνολικού ύψους 
τουλάχιστον 24mm, βάρος πέλους τουλάχιστον 1900 gr/m².Η βάση του  θα είναι 
διπλή και θα αποτελείται από 100% πολυπροπυλένιο με δυνατότητα 
αποστράγγισης υδάτων με επένδυση από δύο συστατικών πολυουρεθάνη 

και όχι latex. Οι ίνες θα δημιουργούν ύψος 
πέλους τουλάχιστον 24 χιλ.. Ο αριθμός θυσάνων θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 
20.000/m2 ενώ ο συνολικός αριθμός ινών σε τουλάχιστον 40000/m2. 
Πριν την τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα θα πραγματοποιηθεί πλήρωση 
με άμμο για την κάλυψη των κενών στο υπάρχον υφιστάμενο δάπεδο και κατόπιν 
τοποθέτηση γεωυφάσματος. 

Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα πρέπει να γίνει µε  χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 
0,3-1,5mm για τη στρώση σταθεροποίησης, σε κατά βάρος αναλογία 15 kg/m2. 

Το δάπεδο θα πληροί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1:2018, 
ΕΝ1177 και ΕΝ71-3 και αυτό θα αποδεικνύεται, με έλεγχο και πιστοποίηση από 
διαπιστευμένο φορέα μετά το τέλος της εφαρμογής και την έκδοση αντίστοιχων 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης.

Δ.19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση των παιδικών χαρών κατά τη σειρά 
προτύπων ΕΝ 1176:2017, από διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό Φορέα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού 

για την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Αλουμίνιο 
Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί 
πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί 
σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία 
ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. 

Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε 
ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που 
κατέχει σήμερα. 

Το αλουμίνιο επιλέγεται για τον σχεδιασμό οργάνων παιδικών χαρών γιατί είναι 
σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. 

Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου, είναι ο καταπληκτικός λόγος
αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον 
χάλυβα. 

Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ 
κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής 
ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται 
εύκολα. 

Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές 
συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην 
μείωση των χρόνων κατασκευής. 

Μασίφ ξυλεία
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Η μασίφ ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ξυλεία Ερυθρής Πεύκης, 
καλλιεργημένης στον αρκτικό κύκλο και σύμφωνης με το πρότυπο ΕΝ351. Η 
πολική ξυλεία λόγω της αργής της ανάπτυξης (130-140 μέρες/χρόνο) έχει 
εξαιρετικές ιδιότητες. Είναι πολύ σκληρή, πολύ συμπαγής (μεγάλο ειδικό βάρος), 
έχει μικρή υδατοαπορροφητικότητα, μεγάλη θερμομόνωση, αργό ρυθμό καύσης 
ενώ η σχετική της υγρασία είναι 10% – 15%. Το ξύλο ως ζωντανό υλικό 
παρουσιάζει μεταβολή των διαστάσεων του ανάλογα με την περιεχόμενη υγρασία 
και ως αποτέλεσμα μπορεί να εμφανίσει επιφανειακές ρωγμές ή στρεβλώσεις. 
Παρά οποιαδήποτε επιφανειακή μεταβολή η σκληρότητα του ξύλου δεν 
επηρεάζεται. Όπου χρησιμοποιείται, θα σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Στις 
περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη μηχανική αντοχή (δοκοί στήριξης ή 
ταλάντωσης) θα χρησιμοποιείται σύνθετη επικολλητή ξυλεία. Η επικολλητή ξυλεία 

θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις στρώσεις ξυλείας κωνοφόρων, 
συγκολλημένες μεταξύ τους με τις ίνες παράλληλες σε συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας. 

Επιφάνειες - πάνελ
Στις μεγάλες ξύλινες επιφάνειες που απαιτούν αυξημένη αντοχή θα γίνεται 

χρήση κόντρα πλακέ θαλάσσης (αντεπικολλητή ξυλεία). Το κόντρα πλακέ 
θαλάσσης κατασκευάζεται από μονό αριθμό ξυλόφυλλων, συγκολλημένων μεταξύ 
τους με αντίθετη φορά «νερών» του ξύλου. Η συγκόλληση γίνεται σε θερμή 
πρέσα με χρήση ισχυρών αδιάβροχων κολλών (φαινολικές ρητίνες) οι οποίες 
έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα W.B.P. (Weather and Boil Proof). Συγκριτικά 
με την μασίφ ξυλεία το κόντρα πλακέ έχει αυξημένη αντοχή στο ράγισμα, την 
στρέβλωση και την μεταβολή των διαστάσεων. Σε απαιτητικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες ίσως εμφανιστούν μικρές ρωγμές στην επιφάνεια του κόντρα πλακέ 
χωρίς όμως να επηρεάζουν στο ελάχιστο τις μηχανικές του ιδιότητες. Μετά το 
τέλος του κύκλου ζωής του το κόντρα πλακέ μπορεί να ανακυκλωθεί για την 
κατασκευή μοριοπλακών και άλλων προϊόντων ξύλου.

H.P.L. (High Pressure Laminate)
Το H.P.L. ή βακελίτης είναι ένα σύγχρονο πολυστρωματικό υλικό που 

τείνει να αντικαταστήσει το κόντρα πλακέ τα τελευταία χρόνια λόγω των 
εξαιρετικών του ιδιοτήτων. Κατασκευάζεται από φύλλα χαρτιού με ειδικές 
κυτταρικές επικαλύψεις που εμποτίζονται σε φαινολικές ρητίνες και στη συνέχεια 
συγκολλούνται σε θερμή πρέσα. Οι μηχανικές του ιδιότητες καθώς και η διάρκεια 
ζωής του είναι ανώτερες από αυτές του κόντρα πλακέ. Δεν στρεβλώνει, δεν 
μεταβάλλει τις διαστάσεις του, έχει μεγάλη αντοχή στο κάψιμο και στα καθαριστικά 
και χαράσσεται πολύ δύσκολα. Επίσης το H.P.L. παρουσιάζει αυξημένη αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία διατηρώντας σταθερό το χρώμα του στην πάροδο του 
χρόνου. Αλλά η σημαντικότερη ιδιότητα του είναι ανθεκτικότητα στη δημιουργία 
βακτηριδίων και μικροοργανισμών στην επιφάνεια του. Η εξωτερική του επιφάνεια 
περιέχει έναν χημικό παράγοντα (micro plus) ο οποίος προστίθεται κατά την 
παραγωγή και χρησιμοποιείται για την προστασία από τα βακτηρίδια.

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
Πολυαιθυλένιο ειδικής σύνθεσης υψηλής πυκνότητας, με δυο

εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωμάτων και εσωτερική λευκή στρώση  από 
100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό.
Το HDPE ορίζεται από μια πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση από 0,941 g/cm3. Το 
HDPE έχει χαμηλό βαθμό διακλαδώσεων και συνεπώς χαμηλές διαμοριακές 
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δυνάμεις και αντοχή στον εφελκυσμό. Το HDPE μπορεί να παρασκευαστεί με 
καταλύτες χρωμίου/διοξειδίου του πυριτίου, καταλύτες Ziegler-Natta ή 
μεταλλοκενικούς (metallocene) καταλύτες. Η έλλειψη διακλαδώσεων 
εξασφαλίζεται από μια κατάλληλη επιλογή καταλύτη (παραδείγματος χάρη, 
καταλύτες χρωμίου ή καταλύτες Ziegler-Natta) και των συνθηκών της αντίδρασης. 
Το ένα τρίτο όλων των παιχνιδιών κατασκευάζονται από HDPE. 

Γαλβανισμένοι χάλυβες
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα αποτελούνται από γαλβανισμένους 

χαλύβδινους σωλήνες θερμής εξέλασης, ποιότητας St 37.2 κατά DIN 17100 και 
ελάχιστου πάχους 2mm. Ο χάλυβας αυτής της κατηγορίας είναι ένα κράμα 
σιδήρου με άνθρακα, μαγνήσιο, φώσφορο και θείο σε μικρές ποσότητες. Η 
συγκεκριμένη κατηγορία χάλυβα έχει αυξημένες μηχανικές ιδιότητες και 

χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή πλοίων και γεφυρών. Η προστασία της 
επιφάνειας από τη διάβρωση γίνεται μέσω του γαλβανισμού, δηλαδή της 
εμβάπτισης ή της ηλεκτρόλυσης του μετάλλου με ένα μείγμα ψευδαργύρου με 
σκοπό τη δημιουργία μίας επιφανειακής στρώσης οξειδίου του ψευδαργύρου. Η 
επιφάνεια αυτή προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση μη επιτρέποντας της να 
προσχωρήσει στο εσωτερικό του. Πέραν των εξαιρετικών του αντοχών στις 
καιρικές συνθήκες,  ο γαλβανισμένος χάλυβας παρέχει ένα άρτιο αισθητικό 
αποτέλεσμα ενώ είναι και ανακυκλώσιμος.

Λαμαρίνες
Όπου απαιτείται η χρήση μεταλλικών επιφανειών θα χρησιμοποιούνται 

είτε λαμαρίνες θερμής έλασης St37.2 κατά DIN 1541 πάχους 3mm και άνω, είτε 
λαμαρίνες ψυχρής έλασης St12.3 κατά DIN 1543 πάχους μικρότερου από 2mm. 

Αλυσίδες
Οι αλυσίδες θα είναι φτιαγμένες από γαλβανισμένο χάλυβα τύπου DIN 

766, πάχους 6mm με μικρό διάκενο για να αποφεύγεται η παγίδευση δαχτύλων. 
Έχουν μεγάλη αντοχή σε διάβρωση ενώ το μέγιστο φορτίο που μπορούν να 
φέρουν ανέρχεται στα 400 κιλά. 

Βίδες και μεταλλικοί σύνδεσμοι
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία των παιχνιδιών 

(βίδες, γωνίες, βαγονέτα κ.α.) θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτα ή 
γαλβανισμένα μέταλλα. Θα έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και στις καιρικές 
συνθήκες. Για την επιλογή των διαστάσεων και των διατομών των στοιχείων 
σύνδεσης θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα φορτία που ασκούνται σε κάθε περίπτωση.

Βαφές μετάλλων
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με πολυεστερικές βαφές 

πούδρας δύο στρώσεων. Αυτή η τεχνική βαφής εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής στα μέταλλα προσθέτοντας ένα επιπλέον προστατευτικό στρώμα στην 
επιφάνεια. Ακόμη και στην περίπτωση που η επιφάνεια της επικάλυψης του 
χρώματος σπάσει και διαπεραστεί από αέρα και υγρασία, το στρώμα 
ψευδαργύρου εξακολουθεί να προστατεύει το χάλυβα. Η επισκευή των τυχόν 
ρωγμών της επιφάνειας είναι πολύ πιο εύκολη από την επισκευή αντικειμένων 
που η βάση τους έχει διαβρωθεί. Επίσης, αυτός ο τρόπος βαφής δίνει ένα 
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα με πολλές χρωματικές επιλογές.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
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Βαφές ξυλείας
Τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές θα εμβαπτιστούν σε 

ειδικό συντηρητικό ξύλου για εξωτερική χρήση σε μορφή διαλύματος. Πριν από 
αυτή τη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ξύλου, δηλαδή θα 
έχουν συμπληρωθεί οι διαδικασίες κοπής και τρυπήματος. Μετά τον εμποτισμό η 
ξυλεία θα αποθηκεύεται για τουλάχιστον επτά ημέρες ώστε να επέλθει φυσική 
ξήρανση και συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος. Στην συνέχεια θα 
γίνεται ο χρωματισμός του ξύλου στην απόχρωση επιλογής του πελάτη και η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με εφαρμογή προστατευτικού στρώματος διάφανου 
βερνικιού. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την βαφή θα 
είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα, θα προστατεύουν από τις 
υπεριώδεις ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2.

Καθίσματα κούνιας
Τα καθίσματα που θα χρησιμοποιηθούν στις κούνιες, τόσο των παίδων 

όσο και των νηπίων, θα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με πυρήνα 
αλουμινίου για την ενίσχυση της σταθερότητας τους.  Το καουτσούκ, είτε φυσικό 
είτε συνθετικό, είναι ένα αδρανές υλικό που δεν μεταβάλλει τη δομή του για 
μεγάλο χρονικό διάστημα με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει 
μεγάλη απορροφητικότητα κρούσεων προστατεύοντας τα παιδιά από επώδυνα 
χτυπήματα. 

Καλύμματα βιδών και πλαστικά εξαρτήματα
Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα σύνδεσης των επιμέρους κομματιών θα 

είναι επικαλυμμένα με ειδικά διαμορφωμένες τάπες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 
Το πολυπροπυλένιο είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές εντελώς άοσμο και 
άχρωμο με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Είναι πλήρως ανακυκλώσιμο ενώ έχει πολύ μικρό ενεργειακό 
αποτύπωμα, δηλαδή απαιτείται μικρή ποσότητα ενέργειας για την παραγωγή του.

Σχοινιά
Τα σχοινιά θα έχουν πάχος 16mm και θα αποτελούνται από 

συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο. Τα σχοινιά θα είναι 
κατασκευασμένα ώστε να μην χαλαρώνουν και να μην ξεπλέκονται με την 
πάροδο του χρόνου. Η εξωτερική επιφάνεια έχει μεγάλη αντοχή σε φθορές, 
ηλιακή ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες. Το πολυπροπυλένιο είναι απολύτως 
ασφαλές και ακίνδυνο για την υγεία των παιδιών.  

Τσιμέντα
            Τα τσιμέντα θα είναι αρίστης ποιότητας που θα φέρουν βεβαίωση 
ποιότητας ΕΝ197-1 CEI^ IV/B(P-W) 32,5N και την σήμανση CE (απο τον ΕΛΟΤ 
Κοινοποιημένο φορέα στην Ευρωπαική ένωση 0365), θα είναι πρόσφατης 
παραγωγής και θα φέρουν καταφανή τα σήματα του εργοστασίου παραγωγής, 
επίσης δεν θα πρέπει να περιέχουν όγκους ή βώλους από τσιμέντο που 
σκληρύνθηκε.

Αμμοχάλικο
            Το αμμοχάλικο θα πρέπει να διαθέτει σήμα συμμόρφωσης CE, σύμφωνα 
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με το Πρότυπο ΕΝ 12620:2002 και επιπλέον να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού 

για την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

ΣΤ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 

νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφιστάμενων παιδικών 

χαρών του Δήμου Λαγκαδά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών 

προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2017 έτσι 

ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 

Χαρών του Δήμου Λαγκαδά και εν συνεχεία να πάρουν το σήμα καταλληλότητας 

από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

59.997,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 

εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 
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Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Του Ν. 4013/2011, (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων»,

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,

6. Του Π.Δ. 80/2016,
7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,

8. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

9. Της υπ΄ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009),

10. Της υπ’ αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2029/25-07-
2014).

Άρθρο 3
Στοιχεία της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι:

1. Η διακήρυξη

2. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

3. Η προσφορά του αναδόχου

4. Το συμφωνητικό

Άρθρο 4ο 
 Εγγυήσεις
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α) Εγγυητική συμμετοχής

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για 

ποσό που θα καλύπτει το 2 (δυο) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η ανάθεση της 

προμήθειας υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης ίσης με το 4 (τέσσερα) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Άρθρο 5
Προσφορά
Οικονομική προσφορά:
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει 
διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.     

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε επιμέρους είδους, επί ποινή αποκλεισμού 

πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Τεχνική προσφορά:

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην συγκεκριμένη προμήθεια θα 

πρέπει επί ποινή αποκλειμού να καταθέσουν με την προσφορά τους τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαιώσεις ελέγχου οργάνων από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης, για το σκοπό αυτό, για τα όργανα των παιδικών χαρών με τα 

οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων ως προς τις 

απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2017 και του προτύπου 

ΕΝ16899:2016 για το όργανο ΄΄τόπι ισορροπίας΄΄.

2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου από τουλάχιστον δύο (2) άτομα για 

τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 καθοδήγηση για την εγκατάσταση, τον 

έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία των οργάνων παιδικών χαρών.

3. Αποδεικτικό επίσκεψης των χώρων των παιδικών χαρών από τον αρμόδιο 

προϊστάμενου του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου.
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4. Λεπτομερή περιγραφή και Τεχνικά έντυπα (prospectus) με απεικόνιση για τα 

υπό προμήθεια όργανα παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας (συνθετικός 

χλοοτάπητας και βότσαλο). Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα, που 

αφορούν όργανα παιδικής χαράς και δάπεδα ασφαλείας, είναι υποχρεωτικό 

στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 

του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο έτσι 

ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 

προσφερόμενου είδους. Ειδικότερα  στην τεχνική προσφορά των 

ανωτέρω ειδών (όργανα παιδικής χαράς και δάπεδα ασφαλείας) θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο 

χαρακτηρισμός κατασκευής του εργοστασίου μας».

5. Αναφορά Ελέχου από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το βότσαλο 

κοκκομετρίας περί συμμόρφωσης του με το πρότυπο ΕΝ1176-1:2017.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα οικονομικού φορέα ότι θα δύναται να 

συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους ανταλλακτικά 

έτσι ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, 

σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία 

του παιδότοπου καθ΄ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, για 

τουλάχιστον δύο χρόνια, εφόσον γίνεται η απαραίτητη συντήρηση. Η εν λόγω 

συντήρηση και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν 

προκύψει, δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 6
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της 
προμήθειας. 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της προμήθειας 

θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Άρθρο 7
Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών
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Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης στις παιδικές χαρές που αναφέρονται στην 

τεχνική έκθεση πλήρως εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Παραλαβή
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. Μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί α) να παραλάβει το 

υλικό β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης γ) να απορρίψει το υλικό. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 σχετικά με την παραλαβή των υλικών και

213 σχετικά με την απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 9
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας που αντιστοιχεί στην οριστική παραλαβή των ειδών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ελάχιστον είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό.

Άρθρο 10ο

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 
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ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 

ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 11ο

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί 

κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά 

ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 

κατά τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 

ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και 

πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε 

με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα 

του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα 

που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 

φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα 

είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον 

ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π

Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d8f58770128e28a8788009 στις 21/07/22 09:45
39 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον 

λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από 

την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που 

προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω 

συντελεστής λαμβάνει τιμή από 1,03.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία 

δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης 

κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 

οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης 

Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

5. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα 

αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση 

σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή 

του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο 12ο

Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 

να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 13ο

Πληρωμές, φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 14ο
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Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 15ο

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη 

σύμβαση προμήθειας, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως 

διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. 

Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην 

Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό 

που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.

2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 

διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα 

ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη 

Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση 

συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το 

ζητήσει ο ίδιος.

4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) 

δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή 

προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του 

αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν 

πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 

είναι αμέσως εκτελεστές.

5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της 
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απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί 

να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή 

της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης 

εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την 

παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, 

συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το 

αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία 

(3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η 

απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση 

κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.

6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από 

την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

αναγκαστική ομοδικία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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