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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και δαπέδου 

ασφαλείας για τις παιδικές χαρές που βρίσκονται εντός επτά  παιδικών σταθμών και 

στην προμήθεια  και  τοποθέτηση  καινούργιων   διαιρούμενου τύπου κλιματιστικών  

μηχανημάτων (split units & ντουλάπας) και ψυγείων τροφίμων τύπου ντουλάπας, για 

την κάλυψη των αναγκών του  Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ.   

 

Η τοποθέτηση νέων οργάνων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι παιδικές χαρές που 

βρίσκονται εντός των παιδικών σταθμών να ακολουθούν τις προδιαγραφές που έχει 

ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας 

και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008, ώστε να είναι δυνατή και η 

πιστοποίηση αυτών. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

- 2ος Νηπιακός σταθμός Νίκαιας (Αχιλλέως) 

Θα τοποθετηθεί ένα σύνθετο όργανο νηπίων και τρείς τραμπάλες ελατηρίου. 

Υπάρχει δάπεδο ασφαλείας, θα αντικατασταθεί το δάπεδο μόνο στα σημεία 

που θα προκληθεί ζημιά εξαιτίας της τοποθέτησης των οργάνων . 

 

- 6ος Νηπιακός σταθμός Νίκαιας  (Γέμελου 35) 

Θα τοποθετηθεί ένα σύνθετο όργανο νηπίων, μία τραμπάλα ελατηρίου και 

δάπεδο ασφαλείας 
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- 8ος Νηπιακός και Βρεφικός σταθμός Νίκαιας (Ακροπόλεως 107) 

Θα τοποθετηθεί ένα σύνθετο όργανο νηπίων και δύο τραμπάλες ελατηρίου. 

 Υπάρχει δάπεδο ασφαλείας, θα αντικατασταθεί το δάπεδο μόνο στα σημεία 

που θα προκληθεί ζημιά εξαιτίας της τοποθέτησης των οργάνων . 

 

- 9ος  (Α΄ και Β’) Νηπιακός σταθμός Νίκαιας (Σμύρνης 47 και Τυάνων) 

Θα τοποθετηθούν δύο τραμπάλες ελατηρίου. 

 Υπάρχει δάπεδο ασφαλείας, θα αντικατασταθεί το δάπεδο μόνο στα σημεία 

που θα προκληθεί ζημιά εξαιτίας της τοποθέτησης των οργάνων . 

 

- Α’ Βρεφικός σταθμός Αγ.Ι.Ρέντη (Καβάφη και Κωνσταντινουπόλεως) 

Θα τοποθετηθεί ένα σύνθετο όργανο νηπίων και δύο τραμπάλες ελατηρίου. 

Υπάρχει δάπεδο ασφαλείας, θα αντικατασταθεί το δάπεδο μόνο στα σημεία 

που θα προκληθεί ζημιά εξαιτίας της τοποθέτησης των οργάνων . Επίσης θα 

τοποθετηθεί ξύλινη περίφραξη. 

 

- Α’ Νηπιακός σταθμός Αγ.Ι.Ρέντη (Θεμιστοκλέους 7) 

Θα τοποθετηθεί ένα σύνθετο όργανο νηπίων, δύο τραμπάλες ελατηρίου και 

δάπεδο ασφαλείας 

 

 

- Γ’ Νηπιακός σταθμός Αγ.Ι.Ρέντη (Αγ.Άννας 89) 

Θα τοποθετηθούν τρεις τραμπάλες ελατηρίου και δάπεδο ασφαλείας. 

 

Διευκρινίσεις : 

 

1. Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των 

συμμετεχόντων  επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.  

2. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο παιδικής χαράς 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. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία 

και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων 

δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

3. Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το 

προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο 

ασφαλείας και ύψος πτώσης). Επιτρέπεται η προσφορά εξοπλισμών με 

χώρους ασφαλείας και ύψη πτώσης που παρουσιάζουν απόκλιση έως -10%. 

Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, τα προσφερόμενα είδη να υπερβαίνουν 

τον αναγραφόμενο χώρο ασφαλείας και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, καθώς οι 

χώροι για τους οποίους προορίζονται και τα μέγιστα ύψη πτώσης των 

επιφανειών απορρόφησης κραδασμών, είναι καθορισμένα και η διαθέσιμη 

έκταση για την τοποθέτηση τους περιορισμένη. Οποιαδήποτε απόκλιση ως 

προς τις περιοχές ασφαλείας και τα ύψη πτώσης, άνω των αναγραφόμενων 

στην μελέτη ορίων, επιφέρει ουσιαστική τροποποίηση της μελέτης και των 

προδιαγραφόμενων επιφανειών πτώσης και θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα 



πιστοποίησης των χώρων και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. 

Προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια 

ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση 

υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

Τα κλιματιστικά μηχανήματα όπως και τα ψυγεία πρέπει να είναι υψηλής 

ποιότητας κατασκευής, εργονομικής  σχεδίασης, αρίστης  ποιότητας  και  κατασκευής  

της  τελευταίας  διετίας. 

 

Τα κλιματιστικά θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τον πίνακα 

 

α/α ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 

ΤΜΧ 

1 2ο ΚΑΠΗ 40.000 BTU 1 

2 3ο ΚΑΠΗ 
9.000 BTU 1 

60.000 BTU 2 

3 4ο ΚΑΠΗ 
24.000 BTU 1 

60.000 BTU 1 

4 6ο ΚΑΠΗ 9.000 BTU 1 

5 7ο ΚΑΠΗ 40.000 BTU 1 

6 8ο ΚΑΠΗ 18.000 BTU 1 

    

                

Τα ψυγεία θα τοποθετηθούν στο  2ο , 3ο, 4ο , 5ο , 6ο  και  7ο ΚΑΠΗ. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, 

fax, e-mail, αποστολή τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, manuals, 

εξειδικευμένων τεχνικών. Τις οικονοµικές προσφορές πρέπει να συνοδεύουν 

prospectus των μηχανηµάτων. 

 

 

   Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε 76.150,00€  και η απαιτούμενη πίστωση είναι 

94.426,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

Σπύρος Ξανθάκος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                          Καπίρη Αικατερίνη 

                                                                                                  Γεωπόνος 

 

Αθηνά Φραγκούλη                                                          

    Δασοπόνος 

 

 

 



ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση ενός τεμαχίου 

σύνθετου οργάνου νηπίων με σπιτάκι και τούνελ με δυνατότητα ταυτόχρονης 

απασχόλησης δέκα (10) παιδιών. Το όργανο είναι κατάλληλο για χρήση από 

Α.Μ.Ε.Α.  

 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες 

– ημιβραχώδες, μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα 

πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου με τον ακόλουθο τρόπο, που  

ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 80Χ80Χ80εκ 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους 

μέσω των ειδικών δοκοθηκών   

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30εκ πάνω υπό την επιφάνεια του 

εδάφους και καλύπτεται πλήρως με χώμα. 

 

Διαστάσεις εξοπλισμού 

Πλάτος : 280 εκ.   

Μήκος : 287 εκ.  

Ύψος : 211 εκ  

Επιφάνεια δραστηριότητας 

624 Χ 587εκ 

 
 

Ύψος πτώσης: 60 εκ 

 

Δραστηριότητες:  Ανάβαση, ολίσθηση 

 

Ηλικία χρηστών  1,5+  

 

Το σύνθετο θα αποτελείται από:  

• Τρείς (3) πύργους με κάτοψη τεταρτημόριου κύκλου 

• Ένα (1) τετράγωνο πύργο με σπιτάκι και καθιστικό  

• Μία (1) σκάλα ανόδου  

• Μία (1) τσουλήθρα νηπίων  

• Ένα (1) τούνελ διπλού τοιχώματος 

• Πάνελ δραστηριοτήτων με μορφή λουλούδι  

• Τρία (3) προστατευτικά πτώσεων με θεματικές δραστηριότητες  

• Ένα (1) κάγκελο μεταλλικό, τύπου άβακα.  

 

Πλατφόρμες πύργων 

Θα κατασκευάζονται από αντιολισθηρό κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους περίπου 

21mm. Θα διαμορφώνεται σε ημικυκλικά και ορθογώνια σχήματα και θα στηρίζεται 

πάνω στους στύλους του πύργου, (οι οποίοι θα είναι κυκλικής διατομής, από 

εμποτισμένη ξυλεία), μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων 

 

Πύργος με σπιτάκι 



Θα αποτελείται από τρία πάνελ κόντρα πλακέ πάχους περίπου 15mm, τα οποία θα 

συνδέονται υπό γωνία μεταξύ τους, σχηματίζουν τα τοιχώματα, ενώ θα φέρουν ειδικά 

διαμορφωμένα ανοίγματα και πρόσθετα πάνελ, που θα δίνουν την εικόνα των 

παραθύρων με παντζούρια, από το ίδιο υλικό. 

Την κατασκευή θα συμπληρώνει μονόριχτη στέγη, υπό κλίση, η οποία θα 

κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους περίπου 15mm.  

H στέγη θα στηρίζεται πάνω στους στύλους του πύργου, (οι οποίοι θα είναι κυκλικής 

διατομής, από εμποτισμένη ξυλεία), μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων. 

 

Σκάλα ανόδου 

Θα αποτελείται από πλαϊνά - κουπαστές από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους περίπου 

18mm και σκαλοπάτια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους περίπου 21mm, με 

μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα, για την πάκτωση της στο έδαφος.  

Τα σκαλοπάτια θα είναι ημικυκλικά και θα φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, 

προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Στην άλλη πλευρά η σκάλα θα συνδέεται στο πρώτο καμπυλοειδές πατάρι, σε δύο 

στύλους, κυκλικής διατομής από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος περίπου 

600mm από το έδαφος.  

 

Τσουλήθρα νηπίων 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

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

ολίσθησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος 

ολίσθησης περίπου 1200mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 600mm) 

Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα βιδώνεται 

στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ  

πάχους τουλάχιστον 30mm. 

Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους τουλάχιστον 18mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα 

τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος 

τους θα τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 

περίπου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  

 

Τούνελ διπλού τοιχώματος 

Το τούνελ θα αποτελείται από: 

 Ένα πλαστικό αγωγό 

 Δύο επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης  

Το τούνελ διπλού τοιχώματος θα αποτελεί μία δραστηριότητα ολίσθησης. Ο αγωγός 

θα έχει λεία επιφάνεια εσωτερικά και θα φέρει επιφάνεια με πτυχώσεις εξωτερικά. 

Θα έχει μήκος περίπου 700mm, διατομή περίπου Ø 600mm και θα εδράζεται στους 

δύο πύργους μέσω των επιφανειών κόντρα πλακέ. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν 

πάχος περίπου 18mm και μέσω μηχανισμό ακριβείας (CNC) θα έχει αφαιρεθεί υλικό 

ώστε να δημιουργηθούν οπές ίσης διατομής με τον αγωγό. Τέλος, τα υλικά θα 



παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας 

στατικού ηλεκτρισμού. 

Θεματικά προστατευτικά πάνελ 

Κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 15mm. 

Συγκεκριμένα, το σύνθετο θα περιλαμβάνει, ένα ημικυκλικό κάγκελο με κάθετα 

στοιχεία, που θα αναπαριστά θαλάσσιο φυτικό διάκοσμο ή γρασίδι και ένα πλευρικό 

προστατευτικό από πάνελ, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, με τρόπο που να 

σχηματίζουν ένα μεγάλο λουλούδι, του οποίου το άνθος θα μπορεί να περιστρέφεται 

αποτελώντας διαδραστικό παιχνίδι «τροχό», δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα για 

δημιουργικό παιχνίδι. 

 

Μεταλλικό κάγκελο – άβακας 

Θα κατασκευάζεται από σωλήνα διατομής περίπου Φ33mm, ενώ θα φέρει 

διακοσμητικά στοιχεία από πλαστικό PE, σχηματίζοντας παιχνίδι – άβακα 

(αριθμητήριο).  

 

ΥΛΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία. Το ξύλο 

πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με 

υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά 

που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν 

αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου πρέπει να έχει βαφτεί με 

στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις 

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

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

ξύλινων στοιχείων είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες φιλικές στο 

περιβάλλον.  Πρέπει να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, 

τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία του εξοπλισμού. 

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

αντικολλητή ξυλεία. Θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε 

διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής 

κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

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

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

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

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

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

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

περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο 

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

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

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

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

Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν 

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

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

θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

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

πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι 

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

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

χρώματα πρέπει να συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή 

αποκλεισμού) 

 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Προσπέκτους  

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση ενός σύνθετου 

οργάνου νηπίων με τούνελ με δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης εννέα (09) 

παιδιών.  

 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες 

– ημιβραχώδες, μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα 

πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου με τον ακόλουθο τρόπο, που  

ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 80Χ80Χ80εκ 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους 

μέσω των ειδικών δοκοθηκών   

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30εκ πάνω υπό την επιφάνεια του 

εδάφους και καλύπτεται πλήρως με χώμα. 

 

 

 

 



Διαστάσεις εξοπλισμού 

Πλάτος : 271 εκ.   

Μήκος : 287 εκ.  

Ύψος : 258 εκ  

Επιφάνεια δραστηριότητας 

 

680Χ563 εκ 

 
 

Ύψος πτώσης: 60 εκ 

 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, ολίσθηση 

 

Ηλικία χρηστών  1+  

 

                                                            

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

1. Δύο τετράγωνους πύργους, 

2. Δυο συστήματα τσουλήθρας, 

3. Μία ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές, 

4. Δύο τετραριχτές στέγες, 

5. Ένα τούνελ διπλού τοιχώματος 

 

Το σύνθετο όργανο νηπίων θα αποτελείται από δύο τετράγωνους πύργους, δύο 

συστήματα τσουλήθρας, μία ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές, δύο τετραριχτές 

στέγες και ένα τούνελ.  

Η είσοδος στο σύνθετο όργανο θα πραγματοποιείται από την κλίμακα ανόδου με 

κουπαστές, η οποία θα οδηγεί στον πρώτο πύργο. Στα άνω άκρα των στύλων του 

πύργου αυτού θα τοποθετείται τετράριχτη στέγη, με ενδεικτική μορφή 

«φυλλώματος».   

Στο αριστερό άκρο αυτού θα τοποθετείται ένα θεματικό προστατευτικό φράγμα, με 

ενδεικτική μορφή «λουλούδι ή μέλισσα», δεξιά θα τοποθετείται το σύστημα 

τσουλήθρας.  

Ευθεία και μεταξύ των δύο πύργων, το σύνθετο θα φέρει τούνελ διπλού τοιχώματος 

που θα τους συνδέει.  Τέλος, στον δεύτερο πύργο (ίδιου επιπέδου) στο αριστερό άκρο 

θα τοποθετείται όμοιο σύστημα τσουλήθρας, δεξιά θεματικό προστατευτικό φράγμα 

(όμοιο), και ευθεία, προστατευτικό φράγμα τύπου φράχτη. 

 

Πλατφόρμα Πύργου 770X770mm 

Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm  

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21 mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95x45mm θα ενώνονται μεταξύ τους 

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

το πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 

τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωσή του στο 

πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα 

υποστυλώματα διατομής περίπου 95x95mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 

ασφαλείας. 



 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

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

ολίσθησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος 

ολίσθησης περίπου 1200mm για πλατφόρμα σε ύψος 600mm) 

Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm 

και θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία θα κατασκευάζονται από 

κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 30mm. 

Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους τουλάχιστον 18mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα 

τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος 

τους θα τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 

1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  

 

Τούνελ 

Η γέφυρα «τούνελ» θα αποτελείται από: 

 Ένα πλαστικό αγωγό 

 Δύο επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης  

Το τούνελ θα αποτελεί μία δραστηριότητα ολίσθησης, η οποία θα κατασκευάζεται 

από αγωγό πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής και δύο πάνελ.  

Ο αγωγός θα έχει λεία επιφάνεια με μήκος περίπου 750mm και θα έχει διατομή 

τουλάχιστον Ø 420mm. Αυτός θα είναι διπλών τοιχωμάτων και θα εδράζεται 

στους δύο πύργους μέσω των πάνελ από  κόντρα πλακέ θαλάσσης. Τα πάνελ θα 

έχουν πάχος τουλάχιστον 18mm και μέσω μηχανισμού ακριβείας (CNC) θα έχει 

αφαιρεθεί υλικό ώστε να δημιουργηθούν οπές ίσης διατομής με τον αγωγό.  

Η σύνδεση με τους στύλους των πύργων θα πραγματοποιείται μέσω κοχλιών και 

μεταλλικών συνδέσμων. Τέλος, τα υλικά θα πρέπει να παρέχουν προστασία από 

την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. 

 

Ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές 

Η ξύλινη κλίμακα ανόδου με κουπαστές θα αποτελείται από: 

 τέσσερις ξύλινες βαθμίδες, 

 δύο πλαϊνές επιφάνειες από κόντρα πλακέ με κουπαστές τύπου «φράχτη», 

Η κλίμακα θα εδράζεται στην πλατφόρμα του πύργου και στους στύλους του. Τα 

πλαϊνά της σκάλας θα αποτελούνται από επιφάνειες κόντρα πλακέ πάχους 

τουλάχιστον 18mm. Ο χρήστης θα στηρίζεται στις κουπαστές τύπου «φράχτη» οι 

οποίες θα είναι κομμένες σε ακανόνιστα ύψη και θα έχουν στρογγυλεμένες ακμές 

προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού. 

 

Τετράριχτη στέγη 

Η στέγη θα αποτελείται από τέσσερα πάνελ, κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm και θα έχουν δεχθεί κατάλληλη επεξεργασία με 

μηχανισμό ακριβείας (CNC), ώστε να φέρουν μορφή «φυλλώματος».  

Αυτά θα τοποθετούνται στα άνω άκρα των στύλων του πύργου, μέσω μεταλλικών 

βάσεων και κοχλιών, ενώ μεταξύ τους θα ενώνονται μεσώ μεταλλικών συνδέσμων 



και κοχλιών. 

 

ΥΛΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη  ξυλεία. Το ξύλο 

πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με 

υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά 

που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν 

αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου πρέπει να έχει βαφτεί με 

στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις 

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

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

ξύλινων στοιχείων είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες φιλικές στο 

περιβάλλον.  Πρέπει να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, 

τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία του εξοπλισμού. 

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

αντικολλητή ξυλεία. Θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε 

διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής 

κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

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

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

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

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

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

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

περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο 

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

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

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

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

Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν 

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

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

θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

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

πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι 

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

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

χρώματα πρέπει να συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 



 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή 

αποκλεισμού) 

 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση θεματικής 

τσουλήθρας νηπίων με δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης έξι (06) παιδιών.  

 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες 

– ημιβραχώδες, μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα 

πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου με τον ακόλουθο τρόπο, που  

ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 80Χ80Χ80εκ 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους 

μέσω των ειδικών δοκοθηκών   

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30εκ πάνω υπό την επιφάνεια του 

εδάφους και καλύπτεται πλήρως με χώμα. 

 

 

Διαστάσεις εξοπλισμού 

Πλάτος : 220 εκ.   

Μήκος : 246 εκ.  

Ύψος : 200 εκ  

Επιφάνεια δραστηριότητας 

546 Χ 500εκ 

 
 

Ύψος πτώσης: μικρότερο των 60 εκ 

 

Δραστηριότητες:  Ανάβαση, ολίσθηση 

 

Ηλικία χρηστών  1+  

 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Ένα τετράγωνο πύργο 

 Ένα τετράγωνο πύργο με σπιτάκι 

 Δύο τρίγωνους πύργους 



 Μία τσουλήθρα  

 Μία σκάλα ανάβασης με ράβδους 

 Μία σκάλα ανάβασης με πατήματα 

 Μεταλλικά κάγκελα 

 

Πλατφόρμα Πύργου 770X770mm 

Η πλατφόρμα πύργου θα αποτελείται από: 

 

 Τέσσερις ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95x45mm και μήκους περίπου 

580mm 

 Μία επιφάνεια αντιολισθηρού κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 95Χ95mm 

 

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής περίπου 95x45mm, θα ενώνονται μεταξύ τους 

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

πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 

τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωσή του στο 

πλαίσιο θα γίνεται με ξυλόβιδες. Το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα 

υποστυλώματα διατομής περίπου 95x95mm με εξάγωνες βίδες και παξιμάδια 

ασφαλείας. 

 

Ο δεύτερος τετράγωνος πύργος (με σπιτάκι) θα κατασκευάζεται σύμφωνα με την 

πλατφόρμα πύργου διαστάσεων περίπου 770X770mm και θα φέρει στις τρεις πλευρές 

του θεματικά πάνελ από κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 15mm τύπου φράχτη. Θα 

φέρει δίρριχτη στέγη, από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15mm, 

διαμορφωμένα σε σχήματα φύλλων δένδρου. 

 

Τριγωνικός πύργος 

Ο πύργος θα έχει κάτοψη ορθογωνίου τριγώνου, με κάθετες πλευρές περίπου 770mm 

και κατασκευάζεται από τρείς ξύλινους στύλους, διατομής περίπου 95x95mm. Ο 

πύργος θα έχει μία πλατφόρμα η οποία θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 21mm, με αντιολισθηρή επένδυση, και θα στηρίζεται 

περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής περίπου 95Χ45mm 

συνδεδεμένες στους στύλους του πύργου.  

 

Τσουλήθρα 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο πλευρικά προστατευτικά  

 Ένα προστατευτικό εξόδου 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει πλάτος περίπου 530mm. Το μήκος ολίσθησης 

θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας (μήκος ολίσθησης περίπου 

900mm για πλατφόρμα σε ύψος περίπου 400mm) 

Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και 

θα βιδώνεται στα δύο πλαϊνά προστατευτικά τα οποία κατασκευάζονται από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης  πάχους τουλάχιστον 30mm. 

Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους τουλάχιστον 18mm. Θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα τοποθετούνται 



κατά μήκος της ζώνης εισόδου της τσουλήθρας και στο πάνω μέρος τους θα 

τοποθετείται μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους 

τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά.  

 

Σκάλα ανάβασης με ράβδους 

Η σκάλα θα δημιουργείται α) από δύο κεκλιμένες ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 

95Χ45mm και μήκους περίπου 600mm και β) από τρείς ξύλινους ράβδους διατομής 

περίπου 40Χ40mm με εξομαλυμένες τις ακμές τους, οι οποίοι θα είναι τα πατήματα 

της σκάλας. Το πλάτος της σκάλας είναι περίπου 500 mm. 

 

Σκάλα ανάβασης με πατήματα 

Θα κατασκευάζεται από δύο πλευρικά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 

τουλάχιστον 18mm και από τρία πατήματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 

τουλάχιστον 21mm με αντιολισθητική επίστρωση. Το πλάτος της θα είναι περίπου 

500 mm. 

 

ΥΛΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία. Το ξύλο 

πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με 

υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά 

που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν 

αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου πρέπει να έχει βαφτεί με 

στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις 

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

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

ξύλινων στοιχείων είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες φιλικές στο 

περιβάλλον.  Πρέπει να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, 

τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία του εξοπλισμού. 

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

αντικολλητή ξυλεία. Θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε 

διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής 

κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

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

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

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

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

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

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

περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο 

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

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

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 



 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

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

Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν 

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

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

θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

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

πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι 

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

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

χρώματα πρέπει να συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή 

αποκλεισμού) 

 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση ενός τεμαχίου 

τσουλήθρα τραινάκι με δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης εννέα (09) παιδιών.  

 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες 

– ημιβραχώδες, μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα 

πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου με τον ακόλουθο τρόπο, που  

ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 80Χ80Χ80εκ 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους 

μέσω των ειδικών δοκοθηκών   

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30εκ πάνω υπό την επιφάνεια του 

εδάφους και καλύπτεται πλήρως με χώμα. 

 

 

 

Διαστάσεις εξοπλισμού 

Πλάτος : 102 εκ.   



Μήκος : 543 εκ.  

Ύψος : 259 εκ  

Επιφάνεια δραστηριότητας 

 

889Χ377 εκ 

 
 

Ύψος πτώσης: 60 εκ 

 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, ολίσθηση 

 

Ηλικία χρηστών  1+  

 

                                                            

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από: 

 Τσουλήθρα -  ράμπα ανάβασης -  σήραγγα 

 

Το σύνθετο όργανο θα παρομοιάζει την μορφή τραίνου.  

Η είσοδος στο τραίνο θα γίνεται από μία ράμπα ανόδου, η οποία θα στηρίζεται στην 

πλατφόρμα του πρώτου τετράγωνου ασκεπούς πύργου, ύψους περίπου 600mm, με 

προσαρμοσμένη επάνω στο επίπεδό της μία σήραγγα διπλού τοιχώματος. 

 Μετά τη σήραγγα θα υπάρχει ένας δεύτερος πύργος με πλατφόρμα ύψους περίπου 

600 mm, με στέγη από ξύλινες σανίδες. 

Αριστερά και δεξιά στις πλευρές της πλατφόρμας του πύργου, θα υπάρχουν 

προστατευτικά πάνελ, από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15 mm.  

Στην ευθεία του πύργου θα υπάρχει μία ευθεία γέφυρα μήκους περίπου 1200mm, με 

πλευρικά προστατευτικά πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15 

mm.  

Στην άλλη πλευρά της γέφυρας θα υπάρχει ο τρίτος ασκεπής πύργος, στην 

πλατφόρμα του οποίου θα στηρίζεται η τσουλήθρα. 

    

Τετράγωνος πύργος 

Ο τετράγωνος πύργος  θα αποτελείται από: 

 Τέσσερις ξύλινους δοκούς 

 Μία επιφάνια δαπέδου από αντιολισθηρό κόντρα πλακέ θαλάσσης 

 Τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα 

Οι τέσσερις ξύλινοί δοκοί διατομής περίπου 95X45mm θα σχηματίζουν ένα 

τετράγωνο πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται με τέσσερις μεταλλικούς 

συνδέσμους που θα στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες διατομής τουλάχιστον Φ10 και 

παξιμάδια ασφαλείας. 

Πάνω στο πλαίσιο θα εφαρμόζεται ένα τετράγωνο κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα 

πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm, με διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η 

στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. 

Τέλος, το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 

95Χ95mm με στριφώνια. 

  

Γέφυρα  

Η γέφυρα θα αποτελείται από: 

 Δύο ξύλινους δοκούς 

 Ένα κομμάτι κόντρα πλακέ με αντιολισθηρή επιφάνεια 



 Δυο μεταλλικούς συνδέσμους 

 Δύο κουπαστές 

Η γέφυρα θα κατασκευάζεται από δύο ξύλινους δοκούς διατομής περίπου 

145Χ45mm. Οι δύο δοκοί θα βιδώνονται σε δύο μεταλλικούς συνδέσμους με βίδες 

και παξιμάδια ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Πάνω στο πλαίσιο 

θα βιδώνεται ένα κομμάτι αντιολισθηρού κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 21mm 

ως πάτωμα. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν οι δύο κουπαστές που θα 

κατασκευάζονται από δύο πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 

15mm. 

 

Τσουλήθρα σε ύψος 60εκ 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο ξύλινες κουπαστές 

 Ένα προστατευτικό τσουλήθρας 

Το σύστημα θα αποτελείται από το προστατευτικό εξόδου και την τσουλήθρα. 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει μήκος ολίσθησης περίπου 1150mm και πλάτος 

περίπου 540mm. Η σκάφη θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 1,5mm και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές κουπαστές από  κόντρα πλακέ 

θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι 

κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 18mm.  

Θα αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι, που θα καλύπτει όλο το άνοιγμα της πλευράς 

της πλατφόρμας, με ένα άνοιγμα κατάλληλων διαστάσεων για είσοδο στην 

τσουλήθρα.  Το προστατευτικό θα φέρει εγχάρακτες διαμορφώσεις και θα συνδέεται 

με τα υποστυλώματα με μεταλλικές γωνιές και βίδες.  

 

Σήραγγα 

Η σήραγγα θα έχει διατομή τουλάχιστον Ø800mm και θα είναι μήκους περίπου 

1000mm. Θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο το οποίο θα πρέπει να 

προστατεύεται έναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία και το στατικό ηλεκτρισμό. 

Το εκάστοτε χρώμα, θα πρέπει να είναι μη τοξικό και  ομοιογενές καθ’ όλη τη 

διατομή και τη μάζα.  

Η σήραγγα θα είναι ενιαία και θα φέρει επίσης ενιαίο κάλυμμα προστασίας από το 

ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων. 

 

Ίσια ράμπα ανόδου 

Θα αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων περίπου 1200x95x45mm, πάνω στα 

οποία θα τοποθετείται αντιολισθηρό κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 

21mm, το οποίο θα φέρει τέσσερα ξύλα διαστάσεων περίπου 700x45x40mm που θα 

χρησιμοποιούνται ως πατήματα. Το άνω μέρος της θα συνδέεται με την πλατφόρμα 

του πύργου. 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία. Το ξύλο 

πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με 

υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά 



που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν 

αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου πρέπει να έχει βαφτεί με 

στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις 

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

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

ξύλινων στοιχείων είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες φιλικές στο 

περιβάλλον.  Πρέπει να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, 

τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία του εξοπλισμού. 

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

αντικολλητή ξυλεία. Θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε 

διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής 

κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 

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

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

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

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

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

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

περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο 

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

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

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

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

Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν 

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

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

θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

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

πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας είναι 

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

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

χρώματα πρέπει να συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή 

αποκλεισμού) 



 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μιας τραμπάλας 

ελατηρίου ζωάκι «σκυλάκι» με δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης ενός παιδιού. 

 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός εδάφους, διάνοιξη λάκκων σε έδαφος γαιώδες 

– ημιβραχώδες, μεταφορά και συναρμολόγηση του οργάνου. Ακολούθως  θα 

πραγματοποιηθεί η πάκτωση του οργάνου με τον ακόλουθο τρόπο, που  

ακολουθηθεί την  διαδικασία σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:  

 

 Ανοίγονται λάκκοι βάθους 50Χ50Χ50εκ 

 Η  εγκατάσταση των εξοπλισμών θα γίνεται με πάκτωση των ορθοστατών στο 

έδαφος ή με  εγκιβωτισμό  εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών   

 Ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα έως 20-30εκ πάνω υπό την επιφάνεια του 

εδάφους και καλύπτεται πλήρως με χώμα. 

Διαστάσεις εξοπλισμού 

Πλάτος : 30εκ 

Μήκος : 84εκ.  

Ύψος : 77εκ.  

Επιφάνεια δραστηριότητας 

 

320Χ230 cm 

 
 

 

Ύψος πτώσης: 52 cm   

Δραστηριότητες: Ταλάντωση 

Ηλικία χρηστών:  2+   

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 1 βάση πάκτωσης 

 1 ελατήριο ταλάντωσης 

 1 βάση καθιστικού 

 1 χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές και ποδολαβές 

 

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ. 



Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα , αμμοβολημένο, 

χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις  εποξικού 

πολυεστέρα. 

Βάση καθιστικού: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. 

Χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές: θα είναι φτιαγμένο από HPL πάχους 13mm  

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάση πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα 

γίνεται μέσω ασφαλούς εξαρτήματος συναρμογής πολυαμιδίου, ώστε να 

εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. 

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από 

αντιβανδαλικά καλύμματα. 

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του καθώς και δείγμα της ένωσης του ελατηρίου(σχέδια με τις 

διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 

περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή 

αποκλεισμού) 

 

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176 

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015  

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015  

 Προσπέκτους 

 Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας 

 Αναλυτικό εγχειρίδιο συναρμολόγησης και εξαρτημάτων του εξοπλισμού  

 

 

ΆΡΘΡΟ 6Ο  

Για την κατασκευή υπόβασης, προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας. 

Θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες μικρής κλίμακας για ομαλοποίηση του 

εδάφους. 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκχέρσωσης, καθαρισμού και αποψιλώσεων των 

χώρων που θα τοποθετηθούν οι νέοι εξοπλισμοί., με την ταυτόχρονη απομάκρυνση 

και μεταφορά μπαζών-σκουπιδιών-φυτικού υλικού και πλεοναζόντων οικοδομικών 

υλικών σε χώρους όπου επιτρέπεται η απόρριψη ή η διαχείριση τους, ανεξαρτήτως 

απόστασης.  

Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση υπόβασης 

η οποία θα  είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα οπλισμένο πάχους 10εκ με 

περιμετρικά σενάζια όπου απαιτείται.  

Η προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδου ασφαλείας (κατάλληλο για ύψος πτώσης 

έως και 130cm) (πλάκες καουτσούκ) θα πραγματοποιηθεί σε σημεία που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Η 

τοποθέτηση κόλλας θα πρέπει να γίνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% του 

αριθμού των πλακιδίων. 

 



Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού 

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

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

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

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

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

θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές 

για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη 

κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους 

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

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

3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7Ο  

 Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης. Η κατασκευή 

είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του 

σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1 για την ασφάλεια των 

παιδοτόπων. 

Η περίφραξη θα είναι κατασκευασμένη στις διαστάσεις: 

Διαστάσεις 

Μήκος 2400 mm 

Πλάτος 100 mm 

Ύψος 1000 mm 

 

Η περίφραξη αποτελείται από : 

Δύο (2) βάσεις στήριξης, 

Ένα (1) ξύλινο πλαίσιο. 

 

Επίσης θα πρέπει να  στηρίζεται σε δύο επικολλητές δοκούς 100Χ100mm 

ύψους 1000mm που έχουν βιδωμένες δύο μεταλλικές βάσεις στήριξης για το πλαίσιο. 

Το πλαίσιο κατασκευάζεται από δύο οριζόντιες επικολλητές δοκούς 90Χ32mm που 

φέρουν έντεκα κάθετες δοκούς ίδιας διατομής σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. 

Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης στην περίπτωση τοποθέτησης σε 

σκυρόδεμα θα χρησιμοποιούνται ειδικά μεταλλικά πέλματα που αγκαλιάζουν την 

δοκό και φέρουν τετράγωνη πλάκα στο κάτω μέρος με τέσσερις οπές περιμετρικά. 

Διαμέσου των οπών θα τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της 

κατασκευής. Στην περίπτωση έδρασης σε φυσικό έδαφος, οι βάσεις στήριξης θα  

 

 



επεκτείνονται κατά 400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο 

έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 200mm. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα μικρουλικά που είναι απαραίτητα για 

την ορθή και σωστή τοποθέτηση της περίφραξης. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

 

 

ΆΡΘΡΟ8Ο  

 Για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού 9.000 Β.Τ.U. Τα κλιματιστικά 
μηχανήματα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, εργονομικής  σχεδίασης, 
αρίστης  ποιότητας  και  κατασκευής  της  τελευταίας  διετίας. Τα κλιματιστικά θα είναι 
ψύξης – θέρμανσης και θα έχουν τις μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις, θα 
φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστοποιητικά (CE, ISO 9001 Approval 
Certificate, Environmental Management Systems Approval Certificate, ISO 14001 κλπ. ) 
και την μικρότερη δυνατή, πιστοποιημένη ενεργειακή κατανάλωση (ενεργειακή ετικέτα).  

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
1. Θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ (θερμικά ) / Α+ (ψυκτικά) τουλάχιστον. 

 
2. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, (SCOP) όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερος τουλάχιστον 5,0. 
 

3. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, (SEER) όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
τουλάχιστον 4,0. 
 

4. Η στάθµη θορύβου της ανώτατης βαθμίδας λειτουργίας του κάθε 
μηχανήματος (high) της εσωτερικής μονάδας δε θα ξεπερνά τα 63 db και της 
εξωτερικής τα 72 db. 
 

5. Το ψυκτικό υγρό (φρέον) θα είναι R32 ή R410A. 
 

6. Τα κλιματιστικά πρέπει να είναι ικανά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -

10 οC έως και +43 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία ψύξης και από τους -15 οC 

έως και +30 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία θέρμανσης.  
 

7. Πρέπει  να  διαθέτουν ασύρµατο  τηλεχειριστήριο  που  θα  εξασφαλίζει  
όλες  τις  λειτουργίες  των µμηχανημάτων με οθόνη υγρών κρυστάλλων 
όπου θα εμφανίζονται οι εντολές και οι εξής  λειτουργίες : πλήκτρο  έναρξης 
– διακοπής  της  λειτουργίας, πλήκτρο  επιλογής  ψύξης – θέρμανσης – 
αφύγρανσης – αυτόματης  λειτουργίας, πλήκτρο  ακύρωσης 
προγραμματιστών, πλήκτρο  επικύρωσης  προγραμματισμού της ώρας της 
αυτόματης  λειτουργίας ή διακοπής  λειτουργίας.  Πλήκτρο  επιλογής   
ταχυτήτων εσωτερικού  ανεμιστήρα, πλήκτρο κατεύθυνσης αέρα (ρύθμισης 
περσίδων), πλήκτρο ρύθμισης επιθυμητής  θερμοκρασίας, ένδειξη  
υπάρχουσας  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος.  
 

8. Να διαθέτουν αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. 
 



9. Τα  κλιματιστικά  θα  διαθέτουν  σύστημα  αυτόματης  λειτουργίας  που θα 
ρυθμίζει  αυτόματα  την  θερμοκρασία, θα  επιλέγουν την ταχύτητα  του  
ανεμιστήρα  και θα κατευθύνουν τον αέρα στο επάνω ή στο κάτω μέρος του 
δωματίου (δεξιά-αριστερά), θα έχουν αυτοδιαγνωστική  λειτουργία, 
αυτοδιάγνωση βλαβών.  
 

10. Τα μοντέλα θα πρέπει να κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά από την 
επίσηµη αντιπροσωπεία. 
 

11. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους δεν δύναται να είναι μικρότερος 
των δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αναλάβει με δαπάνες του την επισκευή κάθε βλάβης (υλικά και εργασία), 
που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού. Τα 
κλιματιστικά θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας των συμπιεστών από 
την κατασκευάστρια εταιρία για τουλάχιστον 5 έτη. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, 
fax, e-mail, αποστολή τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, 
manuals, εξειδικευμένων τεχνικών και τις οικονοµικές προσφορές πρέπει να 
συνοδεύουν prospectus των μηχανηµάτων. 

 
Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, κατόπιν συνεννόησης και 
υπόδειξης της υπηρεσίας και θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα τοποθέτησης 
για απόσταση εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας έως και 3 μέτρα.  
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η διάτρηση πέτρινου τοίχου (εάν απαιτηθεί). 

 
 

ΆΡΘΡΟ9Ο  

 Για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού 18.000 Β.Τ.U. Τα κλιματιστικά 
μηχανήματα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, εργονομικής  σχεδίασης, 
αρίστης  ποιότητας  και  κατασκευής  της  τελευταίας  διετίας. Τα κλιματιστικά θα είναι 
ψύξης – θέρμανσης και θα έχουν τις μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις, θα 
φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστοποιητικά (CE, ISO 9001 Approval 
Certificate, Environmental Management Systems Approval Certificate, ISO 14001 κλπ. ) 
και την μικρότερη δυνατή, πιστοποιημένη ενεργειακή κατανάλωση (ενεργειακή ετικέτα).  

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
1. Θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ (θερμικά ) / Α+ (ψυκτικά) τουλάχιστον. 

 
2. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, (SCOP) όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερος τουλάχιστον 5,0. 
 

3. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, (SEER) όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
τουλάχιστον 4,0. 
 

4. Η στάθµη θορύβου της ανώτατης βαθμίδας λειτουργίας του κάθε 
μηχανήματος (high) της εσωτερικής μονάδας δε θα ξεπερνά τα 63 db και της 
εξωτερικής τα 72 db. 



 
5. Το ψυκτικό υγρό (φρέον) θα είναι R32 ή R410A. 

 
6. Τα κλιματιστικά πρέπει να είναι ικανά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -

10 οC έως και +43 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία ψύξης και από τους -15 οC 

έως και +30 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία θέρμανσης.  
 

7. Πρέπει  να  διαθέτουν ασύρµατο  τηλεχειριστήριο  που  θα  εξασφαλίζει  
όλες  τις  λειτουργίες  των µμηχανημάτων με οθόνη υγρών κρυστάλλων 
όπου θα εμφανίζονται οι εντολές και οι εξής  λειτουργίες : πλήκτρο  έναρξης 
– διακοπής  της  λειτουργίας, πλήκτρο  επιλογής  ψύξης – θέρμανσης – 
αφύγρανσης – αυτόματης  λειτουργίας, πλήκτρο  ακύρωσης 
προγραμματιστών, πλήκτρο  επικύρωσης  προγραμματισμού της ώρας της 
αυτόματης  λειτουργίας ή διακοπής  λειτουργίας.  Πλήκτρο  επιλογής   
ταχυτήτων εσωτερικού  ανεμιστήρα, πλήκτρο κατεύθυνσης αέρα (ρύθμισης 
περσίδων), πλήκτρο ρύθμισης επιθυμητής  θερμοκρασίας, ένδειξη  
υπάρχουσας  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος.  
 

8. Να διαθέτουν αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. 
 

9. Τα  κλιματιστικά  θα  διαθέτουν  σύστημα  αυτόματης  λειτουργίας  που θα 
ρυθμίζει  αυτόματα  την  θερμοκρασία, θα  επιλέγουν την ταχύτητα  του  
ανεμιστήρα  και θα κατευθύνουν τον αέρα στο επάνω ή στο κάτω μέρος του 
δωματίου (δεξιά-αριστερά), θα έχουν αυτοδιαγνωστική  λειτουργία, 
αυτοδιάγνωση βλαβών.  
 

10. Τα μοντέλα θα πρέπει να κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά από την 
επίσηµη αντιπροσωπεία. 
 

11. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους δεν δύναται να είναι μικρότερος 
των δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αναλάβει με δαπάνες του την επισκευή κάθε βλάβης (υλικά και εργασία), 
που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού. Τα 
κλιματιστικά θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας των συμπιεστών από 
την κατασκευάστρια εταιρία για τουλάχιστον 5 έτη. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, 
fax, e-mail, αποστολή τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, 
manuals, εξειδικευμένων τεχνικών και τις οικονοµικές προσφορές πρέπει να 
συνοδεύουν prospectus των μηχανηµάτων. 

 
Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, κατόπιν συνεννόησης και 
υπόδειξης της υπηρεσίας και θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα τοποθέτησης 
για απόσταση εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας έως και 3 μέτρα.  
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η διάτρηση πέτρινου τοίχου (εάν απαιτηθεί). 

 
 



ΆΡΘΡΟ10Ο  

 Για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού 24.000 Β.Τ.U. Τα κλιματιστικά 
μηχανήματα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, εργονομικής  σχεδίασης, 
αρίστης  ποιότητας  και  κατασκευής  της  τελευταίας  διετίας. Τα κλιματιστικά θα είναι 
ψύξης – θέρμανσης και θα έχουν τις μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις, θα 
φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστοποιητικά (CE, ISO 9001 Approval 
Certificate, Environmental Management Systems Approval Certificate, ISO 14001 κλπ. ) 
και την μικρότερη δυνατή, πιστοποιημένη ενεργειακή κατανάλωση (ενεργειακή ετικέτα).  

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
1. Θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ (θερμικά ) / Α+ (ψυκτικά) τουλάχιστον. 

 
2. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, (SCOP) όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερος τουλάχιστον 5,0. 
 

3. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, (SEER) όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
τουλάχιστον 4,0. 
 

4. Η στάθµη θορύβου της ανώτατης βαθμίδας λειτουργίας του κάθε 
μηχανήματος (high) της εσωτερικής μονάδας δε θα ξεπερνά τα 63 db και της 
εξωτερικής τα 72 db. 
 

5. Το ψυκτικό υγρό (φρέον) θα είναι R32 ή R410A. 
 

6. Τα κλιματιστικά πρέπει να είναι ικανά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -

10 οC έως και +43 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία ψύξης και από τους -15 οC 

έως και +30 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία θέρμανσης.  
 

7. Πρέπει  να  διαθέτουν ασύρµατο  τηλεχειριστήριο  που  θα  εξασφαλίζει  
όλες  τις  λειτουργίες  των µμηχανημάτων με οθόνη υγρών κρυστάλλων 
όπου θα εμφανίζονται οι εντολές και οι εξής  λειτουργίες : πλήκτρο  έναρξης 
– διακοπής  της  λειτουργίας, πλήκτρο  επιλογής  ψύξης – θέρμανσης – 
αφύγρανσης – αυτόματης  λειτουργίας, πλήκτρο  ακύρωσης 
προγραμματιστών, πλήκτρο  επικύρωσης  προγραμματισμού της ώρας της 
αυτόματης  λειτουργίας ή διακοπής  λειτουργίας.  Πλήκτρο  επιλογής   
ταχυτήτων εσωτερικού  ανεμιστήρα, πλήκτρο κατεύθυνσης αέρα (ρύθμισης 
περσίδων), πλήκτρο ρύθμισης επιθυμητής  θερμοκρασίας, ένδειξη  
υπάρχουσας  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος.  
 

8. Να διαθέτουν αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. 
 

9. Τα  κλιματιστικά  θα  διαθέτουν  σύστημα  αυτόματης  λειτουργίας  που θα 
ρυθμίζει  αυτόματα  την  θερμοκρασία, θα  επιλέγουν την ταχύτητα  του  
ανεμιστήρα  και θα κατευθύνουν τον αέρα στο επάνω ή στο κάτω μέρος του 
δωματίου (δεξιά-αριστερά), θα έχουν αυτοδιαγνωστική  λειτουργία, 
αυτοδιάγνωση βλαβών.  
 

10. Τα μοντέλα θα πρέπει να κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά από την 
επίσηµη αντιπροσωπεία. 
 



11. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους δεν δύναται να είναι μικρότερος 
των δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αναλάβει με δαπάνες του την επισκευή κάθε βλάβης (υλικά και εργασία), 
που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού. Τα 
κλιματιστικά θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας των συμπιεστών από 
την κατασκευάστρια εταιρία για τουλάχιστον 5 έτη. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, 
fax, e-mail, αποστολή τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, 
manuals, εξειδικευμένων τεχνικών και τις οικονοµικές προσφορές πρέπει να 
συνοδεύουν prospectus των μηχανηµάτων. 

 
Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, κατόπιν συνεννόησης και 
υπόδειξης της υπηρεσίας και θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα τοποθέτησης 
για απόσταση εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας έως και 3 μέτρα.  
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η διάτρηση πέτρινου τοίχου (εάν απαιτηθεί). 

 
ΆΡΘΡΟ11Ο  

 Για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού τύπου ντουλάπας 40.000 Β.Τ.U. Τα 
κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, 
εργονομικής  σχεδίασης, αρίστης  ποιότητας  και  κατασκευής  της  τελευταίας  διετίας. 
Τα κλιματιστικά θα είναι ψύξης – θέρμανσης και θα έχουν τις μικρότερες δυνατές 
εξωτερικές διαστάσεις, θα φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστοποιητικά 
(CE, ISO 9001 Approval Certificate, Environmental Management Systems Approval 
Certificate, ISO 14001 κλπ. ) και την μικρότερη δυνατή, πιστοποιημένη ενεργειακή 
κατανάλωση (ενεργειακή ετικέτα).  

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
1. Θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ (θερμικά ) / Α+ (ψυκτικά) τουλάχιστον. 

 
2. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, (SCOP) όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερος τουλάχιστον 5,0. 
 

3. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, (SEER) όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
τουλάχιστον 4,0. 
 

4. Η στάθµη θορύβου της ανώτατης βαθμίδας λειτουργίας του κάθε 
μηχανήματος (high) της εσωτερικής μονάδας δε θα ξεπερνά τα 63 db και της 
εξωτερικής τα 72 db. 
 

5. Το ψυκτικό υγρό (φρέον) θα είναι R32 ή R410A. 
 

6. Τα κλιματιστικά πρέπει να είναι ικανά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -

10 οC έως και +43 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία ψύξης και από τους -15 οC 

έως και +30 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία θέρμανσης.  
 

7. Πρέπει  να  διαθέτουν ασύρµατο  τηλεχειριστήριο  που  θα  εξασφαλίζει  
όλες  τις  λειτουργίες  των µμηχανημάτων με οθόνη υγρών κρυστάλλων 



όπου θα εμφανίζονται οι εντολές και οι εξής  λειτουργίες : πλήκτρο  έναρξης 
– διακοπής  της  λειτουργίας, πλήκτρο  επιλογής  ψύξης – θέρμανσης – 
αφύγρανσης – αυτόματης  λειτουργίας, πλήκτρο  ακύρωσης 
προγραμματιστών, πλήκτρο  επικύρωσης  προγραμματισμού της ώρας της 
αυτόματης  λειτουργίας ή διακοπής  λειτουργίας.  Πλήκτρο  επιλογής   
ταχυτήτων εσωτερικού  ανεμιστήρα, πλήκτρο κατεύθυνσης αέρα (ρύθμισης 
περσίδων), πλήκτρο ρύθμισης επιθυμητής  θερμοκρασίας, ένδειξη  
υπάρχουσας  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος.  
 

8. Να διαθέτουν αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. 
 

9. Τα  κλιματιστικά  θα  διαθέτουν  σύστημα  αυτόματης  λειτουργίας  που θα 
ρυθμίζει  αυτόματα  την  θερμοκρασία, θα  επιλέγουν την ταχύτητα  του  
ανεμιστήρα  και θα κατευθύνουν τον αέρα στο επάνω ή στο κάτω μέρος του 
δωματίου (δεξιά-αριστερά), θα έχουν αυτοδιαγνωστική  λειτουργία, 
αυτοδιάγνωση βλαβών.  
 

10. Τα μοντέλα θα πρέπει να κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά από την 
επίσηµη αντιπροσωπεία. 
 

11. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους δεν δύναται να είναι μικρότερος 
των δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αναλάβει με δαπάνες του την επισκευή κάθε βλάβης (υλικά και εργασία), 
που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού. Τα 
κλιματιστικά θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας των συμπιεστών από 
την κατασκευάστρια εταιρία για τουλάχιστον 5 έτη. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, 
fax, e-mail, αποστολή τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, 
manuals, εξειδικευμένων τεχνικών και τις οικονοµικές προσφορές πρέπει να 
συνοδεύουν prospectus των μηχανηµάτων. 

 
Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, κατόπιν συνεννόησης και 
υπόδειξης της υπηρεσίας και θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα τοποθέτησης 
για απόσταση εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας έως και 3 μέτρα.  
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η διάτρηση πέτρινου τοίχου (εάν απαιτηθεί). 

 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ12Ο  

 Για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού τύπου ντουλάπας 60.000 Β.Τ.U. Τα 
κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής, 
εργονομικής  σχεδίασης, αρίστης  ποιότητας  και  κατασκευής  της  τελευταίας  διετίας. 
Τα κλιματιστικά θα είναι ψύξης – θέρμανσης και θα έχουν τις μικρότερες δυνατές 
εξωτερικές διαστάσεις, θα φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστοποιητικά 
(CE, ISO 9001 Approval Certificate, Environmental Management Systems Approval 



Certificate, ISO 14001 κλπ. ) και την μικρότερη δυνατή, πιστοποιημένη ενεργειακή 
κατανάλωση (ενεργειακή ετικέτα).  

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
1. Θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ (θερμικά ) / Α+ (ψυκτικά) τουλάχιστον. 

 
2. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, (SCOP) όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερος τουλάχιστον 5,0. 
 

3. Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, (SEER) όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
τουλάχιστον 4,0. 
 

4. Η στάθµη θορύβου της ανώτατης βαθμίδας λειτουργίας του κάθε 
μηχανήματος (high) της εσωτερικής μονάδας δε θα ξεπερνά τα 63 db και της 
εξωτερικής τα 72 db. 
 

5. Το ψυκτικό υγρό (φρέον) θα είναι R32 ή R410A. 
 

6. Τα κλιματιστικά πρέπει να είναι ικανά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -

10 οC έως και +43 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία ψύξης και από τους -15 οC 

έως και +30 οC τουλάχιστον για τη λειτουργία θέρμανσης.  
 

7. Πρέπει  να  διαθέτουν ασύρµατο  τηλεχειριστήριο  που  θα  εξασφαλίζει  
όλες  τις  λειτουργίες  των µμηχανημάτων με οθόνη υγρών κρυστάλλων 
όπου θα εμφανίζονται οι εντολές και οι εξής  λειτουργίες : πλήκτρο  έναρξης 
– διακοπής  της  λειτουργίας, πλήκτρο  επιλογής  ψύξης – θέρμανσης – 
αφύγρανσης – αυτόματης  λειτουργίας, πλήκτρο  ακύρωσης 
προγραμματιστών, πλήκτρο  επικύρωσης  προγραμματισμού της ώρας της 
αυτόματης  λειτουργίας ή διακοπής  λειτουργίας.  Πλήκτρο  επιλογής   
ταχυτήτων εσωτερικού  ανεμιστήρα, πλήκτρο κατεύθυνσης αέρα (ρύθμισης 
περσίδων), πλήκτρο ρύθμισης επιθυμητής  θερμοκρασίας, ένδειξη  
υπάρχουσας  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος.  
 

8. Να διαθέτουν αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. 
 

9. Τα  κλιματιστικά  θα  διαθέτουν  σύστημα  αυτόματης  λειτουργίας  που θα 
ρυθμίζει  αυτόματα  την  θερμοκρασία, θα  επιλέγουν την ταχύτητα  του  
ανεμιστήρα  και θα κατευθύνουν τον αέρα στο επάνω ή στο κάτω μέρος του 
δωματίου (δεξιά-αριστερά), θα έχουν αυτοδιαγνωστική  λειτουργία, 
αυτοδιάγνωση βλαβών.  
 

10. Τα μοντέλα θα πρέπει να κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά από την 
επίσηµη αντιπροσωπεία. 
 

11. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους δεν δύναται να είναι μικρότερος 
των δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αναλάβει με δαπάνες του την επισκευή κάθε βλάβης (υλικά και εργασία), 
που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού. Τα 
κλιματιστικά θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας των συμπιεστών από 
την κατασκευάστρια εταιρία για τουλάχιστον 5 έτη. 



 

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, 
fax, e-mail, αποστολή τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, 
manuals, εξειδικευμένων τεχνικών και τις οικονοµικές προσφορές πρέπει να 
συνοδεύουν prospectus των μηχανηµάτων. 

 
Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, κατόπιν συνεννόησης και 
υπόδειξης της υπηρεσίας και θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα τοποθέτησης 
για απόσταση εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας έως και 3 μέτρα.  
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η διάτρηση πέτρινου τοίχου (εάν απαιτηθεί). 

 
 

 

ΆΡΘΡΟ13Ο  

Τοποθέτηση κλιματιστικού 9.000 B.T.U. σε απόσταση μεταξύ εξωτερικής & εσωτερικής 
μονάδας πέραν των τριών μέτρων.  

 
ΆΡΘΡΟ14Ο  

Τοποθέτηση κλιματιστικού 18.000 B.T.U. σε απόσταση μεταξύ εξωτερικής & 
εσωτερικής μονάδας πέραν των τριών μέτρων.  
 

ΆΡΘΡΟ15Ο  

Τοποθέτηση κλιματιστικού 24.000 B.T.U. σε απόσταση μεταξύ εξωτερικής & 
εσωτερικής μονάδας πέραν των τριών μέτρων.  
 

ΆΡΘΡΟ16Ο  

Τοποθέτηση κλιματιστικού 40.000 B.T.U. σε απόσταση μεταξύ εξωτερικής & 
εσωτερικής μονάδας πέραν των τριών μέτρων.  
 

ΆΡΘΡΟ17Ο  

Τοποθέτηση κλιματιστικού 60.000 B.T.U. σε απόσταση μεταξύ εξωτερικής & 
εσωτερικής μονάδας πέραν των τριών μέτρων.  

 

ΆΡΘΡΟ18Ο  

 Για την προμήθεια και τοποθέτηση ψυγείου – καταψύκτη τύπου ντουλάπας 

Νο Frost Inox. 

 Τα ψυγεία θα φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή 
πιστοποιητικά και την μικρότερη δυνατή, πιστοποιημένη ενεργειακή 
κατανάλωση (ενεργειακή ετικέτα).  

 
        Τα ψυγεία θα καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ τουλάχιστον. 
 

2. Θα πρέπει να κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά από την επίσηµη 
αντιπροσωπεία. 
 



3. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους δεν δύναται να είναι 
μικρότερος των δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την επισκευή 
κάθε βλάβης (υλικά και εργασία), που δεν προέρχεται από εσφαλμένο 
χειρισμό του προσωπικού. Τα ψυγεία θα φέρουν εγγύηση καλής 
λειτουργίας των συμπιεστών από την κατασκευάστρια εταιρία για 
τουλάχιστον 5 έτη. 
 

4. Τα ψυγεία θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους που θα 
υποδείξει η υπηρεσίας μας συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 
μεταφοράς αυτών σε όροφο κτηρίου.  

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

Σπύρος Ξανθάκος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                             Καπίρη Αικατερίνη 

                                                                                                  Γεωπόνος 

 

Αθηνά Φραγκούλη                                                          

    Δασοπόνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
    

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
    

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
    

      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

      

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ Α' ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΙ 

ΤΟΥΝΕΛ ΤΕΜ    8.500,00 €  1 
       8.500,00 

€  

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ ΤΕΜ    4.000,00 €  1 
       4.000,00 

€  

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ    4.000,00 €  2 
       8.000,00 

€  

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΤΕΜ    4.000,00 €  1 
       4.000,00 

€  

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ ΤΕΜ       550,00 €  15 

       8.250,00 
€  

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ.Μ.          40,00 €  552 
     22.080,00 

€  

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Τ.Μ.          46,00 €  35 
       1.610,00 

€  

            

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α'     
     56.440,00 

€  

            

            

            

            

            

ΟΜΑΔΑ Β' ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 B.T.U. ΤΕΜ       380,00 €  2 
           

760,00 €  

9 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 18.000 B.T.U. ΤΕΜ       690,00 €  1 

           
690,00 €  

10 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 24.000 B.T.U. ΤΕΜ       790,00 €  1 

           
790,00 €  

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ40.000 

B.T.U. ΤΕΜ    1.940,00 €  2 
       3.880,00 

€  



12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 60.000 

B.T.U. ΤΕΜ    2.030,00 €  3 
       6.090,00 

€  

13 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 B.T.U. 

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3μ.  Μ.Μ.          15,00 €  20 
           

300,00 €  

14 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 18.000 

B.T.U. ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3μ.  Μ.Μ.          20,00 €  10 
           

200,00 €  

15 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 24.000 

B.T.U. ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3μ.  Μ.Μ.          20,00 €  5 
           

100,00 €  

16 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 40.000 

B.T.U. ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3μ.  Μ.Μ.          30,00 €  10 
           

300,00 €  

17 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 60.000 

B.T.U. ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3μ.  Μ.Μ.          30,00 €  20 
           

600,00 €  

            

            

            

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β'     
     13.710,00 

€  

            

ΟΜΑΔΑ Γ'  ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 

18 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ-

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΤΕΜ    1.000,00 €  6 
       6.000,00 

€  

            

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ'    
       6.000,00 

€  

            

            

            

      ΣΥΝΟΛΟ   
     76.150,00 

€  

      ΦΠΑ 24% 
     18.276,00 

€  

      
ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   
     94.426,00 

€  

      
      

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

      

 
Σπύρος Ξανθάκος 

    

 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                          Καπίρη Αικατερίνη 

 

 
                                                                                                  Γεωπόνος 

 

      

 
Αθηνά Φραγκούλη                                                          

   

 
    Δασοπόνος 

    

   

 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 

 

  

 

 

  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Ταχ. Δ/νση: MΠΙΧΑΚΗ 8 

Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 210 4926 248 – 213 2004 860 

FAX: 213 2004 851 

e-mail: prasino@nikaia-rentis.gov.gr 

http://ep-kalymnou.nad.gr/site_photos/ethnosim.gif


 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο      Αντικείμενο  

 

Αντικείμενο της παρούσας  Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  αφορά στην 

«Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων  Κοινωνικών Υποδομών Δήμου Νίκαιας- 

Αγ.Ι.Ρέντη »  προϋπολογισθείσας δαπάνης 94.426,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των αναγκών Νηπιακών – Βρεφικών Σταθμών και 

Κ.Α.Π.Η.  «Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη» του δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο     Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που 

θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νικαίας – Αγ. Ι . Ρέντη κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ν.4412/2016  και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντα 

κοινοτικού και δημοτικού κώδικα 3463/06 και 3852/10 Καλλικράτη και 4555/2018( Πρόγραμμα 

Κλεισθένης) . 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο   Σύμβαση  

 Ο ανάδοχος , μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το Νόμο, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη 

σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση  αυτής. 
  

ΑΡΘΡΟ 4ο Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι 

1. Ενδεικτικό Τιμολόγιο 

2. Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές) 

5. Τεχνική Περιγραφή 

6. Διακήρυξη 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Εκτέλεση  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά , στους χώρους που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται τρεις ημέρες πριν την 

παράδοση και τοποθέτηση των υλικών να ειδοποιεί το τμήμα Προμηθειών 

«Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη» του δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» 
για την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.  

Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτουν τις Πιστοποιήσεις που 

αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από 

φθορές ή ζημιές. Η τοποθέτηση αυτών θα πρέπει να γίνεται τηρώντας όλες τις απαιτούμενες 

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:2011-11-29-08-28-27&catid=54:title&Itemid=119
http://www.nikaia-rentis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:2011-11-29-08-28-27&catid=54:title&Itemid=119


προδιαγραφές ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας Υπουργική Απόφαση 

27934/2014. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δήλωση με αναλυτική κατάσταση πελατών δημοσίου και 

δήμων που έχουν προμηθεύσει παρόμοια είδη. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, fax, e mail, καθώς και 

προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε 

ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Συνολική προθεσμία περάτωσης 

 Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης  ορίζεται σε  τρεις (3) μήνες από την 

υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Χρόνος εγγύησης 

   Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 

μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί με την 

προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των 

τριών  (3) μηνών 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες αναδόχου 
 

9.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή 

από άλλους  που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν 

περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα 

που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην 
παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους. 

 

 

9.2 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

9.2.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες από 

οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία 
(θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π) ή γενικά σε άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατό να  προβλεφθούν 
από τον Ανάδοχο για να λάβει έγκαιρα μέτρα. 

9.2.2      Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη 

προθεσμία τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που 
οφείλονται σε υπαιτιότητά του.  

9.2.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια 

υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 

ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.. 

 

9.3         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

9.3.1 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 



δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων 

που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις 

οποιεσδήποτε ενέργειες του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των 

προγραμμάτων λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του 

εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη 

της σύμβασης. 

9.3.2.       Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό 

αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που 

απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης. 

9.3.3        Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

 

 

9.4           TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   Κ.ΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

9.4.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική 

υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το 

όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του 

υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή 

και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται 

στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

9.4.2. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 

διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός 

κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά 

του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Έκπτωση αναδόχου 

Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων 
της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών, ο 
Ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

   Η προσωρινή παραλαβή , θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του 

αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει αντικατάσταση 

αυτών. 

   Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω οριζόμενες προθεσμίες, ο 

Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό 

του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του 

τρόπο. 

   Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 



   Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης ενεργείται βάσει των κείμενων 

διατάξεων η οριστική παραλαβή των ειδών. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

Σπύρος Ξανθάκος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                          Καπίρη Αικατερίνη 

                                                                                                  Γεωπόνος 

 

Αθηνά Φραγκούλη                                                          

    Δασοπόνος 
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