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Τίτλος : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Προϋπ. :  35.390,00 πλεον  Φ.Π.Α. 23 % 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν προκειμένου ο Δήμος να προβεί 

στην προμήθεια του εξοπλισμού των παιδικών χαρών της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δ.Τανάγρας . 

Η προμήθεια αφορά τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών της Τ.Κ. Αγ.Θωμά και Δ.Κ. 

Οινοφύτων και ανέρχεται στο ποσό των 35.390,00€ πλεον ΦΠ.Α.23% .  

Ο προϋπολογισμός, οι τεχνικές προδιαγραφές, η Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων της 

προμήθειας και οι όροι διακήρυξης ακολουθούν . 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   

25/2/2015   
   
   
   

Μαρία Σαραφίδου   
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   
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Τίτλος : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Προϋπ. :  35.390,00 πλεον  Φ.Π.Α. 23 % 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Εργασία 
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1 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ  ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 3 1.150,00 3.450,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜ 2 1.000,00 2.000,00 

3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ 
(ΖΩΑΚΙ ) ΤΕΜ 1 550,00 550,00 

4 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΤΕΜ 1 650,00 650,00 

5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΤΕΜ 1 7.500,00 7.500,00 

6 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ 1 4.500,00 4.500,00 

7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 
2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΤΕΜ 1 8.900,00 8.900,00 

8 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΕΜ 9 540,00 4.860,00 

9 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 4 145,00 580,00 

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΜ. 2 1.200,00 2.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 35.390,00 
Φ.Π.Α23% 8.139,70 

ΣΥΝΟΛΟ 43.529,70 
 

Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δ.Τανάγρας  . 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
25/2/2015 25/2/2015 25/2/2015 

   
   
   

Μαρία Σαραφίδου Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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Τίτλος : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Προϋπ. :  35.390,00 πλεον  Φ.Π.Α. 23 % 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1) Α.Τ.1 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ  
 

Ενδεικτικές διαστάσεις Γενικά Χαρακτηριστικά 
Ύψος  2450 mm Χρήστες : 2 παιδιά 

Μήκος : 2900 mm Δραστηριότητες : Κούνια / Αιώρηση 

Πλάτος : 1500 mm Ηλικιακή ομάδα : ≥ 1 ετών 

  Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ : Όχι 

Ύψος πτώσης : 1300 mm   
 

a. Γενική τεχνική περιγραφή 
H κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 

υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων και απευθύνεται για παιδιά ηλικίας 

από 1 έτους έως 3 ετών. 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και μήκους 

2300mm περίπου. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 

95mm περίπου και μήκους 2400mm περίπου και στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά 

διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών 

μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάτε στον οριζόντιο άξονα 

εργοστασιακά. 

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση 

υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο 

οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την 

ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα 

δύο καθίσματα. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών 

γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. 



Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων 

προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η 

κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 

καιρικές συνθήκες.  

Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 

κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και 

φέρουν πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. 

b. Ξύλινα στοιχεία εξοπλισμού 
 

i. Ξυλεία γενικής χρήσης 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού 

κύκλου, υγρασίας 16-18%. 

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 

ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με 

μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

1. Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

2. Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά   0,0015 

Εφαπτομενικά 0,003 

Κατά μήκος  0,00007 

3. Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

ii. Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ) 
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία 

τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

1. Υγρασία (8-10%).  

2. Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία 

τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους 

δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά 

μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και 

καταλύτη βασικό ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

1. Αντοχή δεσμών κόλλας : DIN EN 204 - D4  

2. Αντοχή σε υγρασία : DIN 68 705 AW 

3. Αντοχή σε θερμότητα : WATT ‘91 > 7 N/mm2  

c. Εμποτισμός  



Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure 

vacuum). Στον εμποτισμό χρησιμοποιείται TANALITH E3492 ή αντίστοιχο με την μορφή 

διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο). 

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που 

κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται 

ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%. 

Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει 

συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Το εμποτιστήριο είναι 

εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού, πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά 

στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού. Η όλη καταγραφή των στοιχείων 

καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο απο μονάδα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά 

τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να 

επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση. 

H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει προστασία της ξυλείας από 

βιολογικές προσβολές). 

d. Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού 
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), 

όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε 

να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

e. Χρώματα και υλικά βαφής 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι 

κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα 

και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, 

γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 

f. Πλαστικά στοιχεία εξοπλισμού 
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να 

έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα 

παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το 

πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν 

σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

g. Ασφάλεια 



Το παιχνίδι πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

του ‘’Equipment Safety Law EN 1176-2008’’, να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η 

καταλληλότητα και συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από έγκυρο 

και εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης . 

 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 1.150€) 
 

2) Α.Τ.2 - ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ  
 

Ενδεικτικές διαστάσεις Γενικά Χαρακτηριστικά 
Ύψος  2450 mm Χρήστες : 2 παιδιά 

Μήκος : 2900 mm Δραστηριότητες : Κούνια / Αιώρηση 

Πλάτος : 1500 mm Ηλικιακή ομάδα : ≥ 3 ετών 

  Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ : Όχι 

Ύψος πτώσης : 1300 mm   
 

a. Γενική τεχνική περιγραφή 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.a της παρούσης, με τη διαφορά ότι η κούνια 

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών. 

b. Ξύλινα στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.b της παρούσης 

c. Εμποτισμός  
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.c της παρούσης 

d. Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.d της παρούσης 

e. Χρώματα και υλικά βαφής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.e της παρούσης 

f. Πλαστικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.f της παρούσης 

g. Ασφάλεια 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.g της παρούσης 

 

ΤΙ ΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ  ( 1.000€)   
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3) Α.Τ.3 - ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 'ΖΩΑΚΙ' 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις Γενικά Χαρακτηριστικά 
Ύψος  800 mm Χρήστες : 1 παιδί 

Μήκος : 975 mm Δραστηριότητες : Ελατήριο 

Πλάτος : 330 mm Ηλικιακή ομάδα : ≥ 1 έτους 

  Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ : Όχι 

Ύψος πτώσης : ≤600mm   
 

a. Τεχνική περιγραφή 
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm σε μορφή μικρού ζώου 

κατά περίπτωση επιλογής του πελάτη (ελέφαντας, δελφίνι, σκύλος, πάπια).  

Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που 

σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. Για την σύνδεση του φορέα με την βάση 

χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό). Το έλασμα 

έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ 

τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) πάχους 19mm. Στις 

τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του 

οργάνου που περιγράφεται παρακάτω. 

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL 

τύπου MEG πάχους 12mm, διαστάσεων 325x 300 mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο 

μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής 

(φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος.  

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200mm και πάχους 

σπείρας 20mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα 

αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού 

βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη 

συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 

αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

b. Ξύλινα στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.b της παρούσης 

c. Εμποτισμός  
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.c της παρούσης 

d. HPL (Hign Pressure Laminate) 
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες 

κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές 

ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική 

επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές 



ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται 

από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια 

του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.  

e. Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.d της παρούσης 

f. Χρώματα και υλικά βαφής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.e της παρούσης 

g. Πλαστικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.f της παρούσης 

h. Ασφάλεια 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.g της παρούσης 

 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 550,00€)   
 

4) Α.Τ.4 - 4/ΘΕΣΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ HPL 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις Γενικά Χαρακτηριστικά 
Ύψος  580 mm Χρήστες : 4 παιδιά 

Μήκος : 1000 mm Δραστηριότητες : Ταλάντωση 

Πλάτος : 1000 mm Ηλικιακή ομάδα : ≥ 1 έτους 

  Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ : Όχι 

Ύψος πτώσης : 600mm   
 

a. Τεχνική περιγραφή 
Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση. 

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα 

είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο 

κέντρο ακριβώς του λουλουδιού υπάρχουν τέσσερεις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για 

την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους 

σπείρας 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα 

αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού 

βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη 

συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 

αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

 
ΤΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 650,00€)  
 

5) Α.Τ.5 - ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ  
 

Ενδεικτικές διαστάσεις Γενικά Χαρακτηριστικά 



Ύψος  3290 mm Χρήστες : 4 παιδιά 

Μήκος : 4700 mm Δραστηριότητες : Ανάβαση  / Ολίσθηση 

Πλάτος : 3250 mm Ηλικιακή ομάδα : ≥ 3 ετών 

  Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ : Όχι 

Ύψος πτώσης : 1250mm   
 

a. Τεχνική περιγραφή 
Αποτελείται από μία σκάλα ανόδου, δύο τετραγωνικά πατάρια, δύο δίρριχτες σκεπές, 

δύο τσουλήθρες, τρία φράγματα προστασίας από πτώση και ένα κάθισμα. 

i. Δομή σύνθετου 
Η σκάλα ανόδου οδηγεί στο πρώτο τετραγωνικό πατάρι σε ύψος 950mm, όπου δεξιά 

φέρει τσουλήθρα μήκους 2000mm, στην κατεύθυνση ανόδου απέναντι συνδέεται με 

κεκλιμένη γέφυρα που οδηγεί στο δεύτερο τετραγωνικό πατάρι ύψους 1250mm όπου φέρει 

στην δεξιά πλευρά τσουλήθρα μήκους 2500mm. Κάτω από το πατάρι ύψους 1250mm και 

στην πίσω πλευρά βρίσκεται αναρτημένο στα υποστυλώματα το κάθισμα.  

ii. Πατάρι 
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν 

στο ύψος στο οποίο προσαρμόζονται (950mm και 1250mm). 

Πιο συγκεκριμένα 

Το πατάρι αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1000x120x58mm 

πάνω στις οποίες βιδώνονται  σανίδες 1000x95x45mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν 

τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις 

σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια 

ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 

iii. Δίρριχτη σκεπή πάνελ 
H δίρριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα HPL πάχους 12mm και διαστάσεων 

1280x830mm, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο. Στο κάτω μέρος των φύλων 

βρίσκονται τέσσερα ξύλα διαστάσεων 700x55x45mm που συνδέονται με τα φύλλα και 

στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής 

τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από HPL πάχους 12mm που συνδέονται με τα ξύλα 

και τα υποστυλώματα. 

iv. Ξύλινο φράγμα προστασίας πτώσεως 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα διατομής 60x45mm και κουπαστή διατομής 

90x70mm. To ξύλινο φράγμα, στηρίζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα με κατάλληλα 

διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους. 

v. Κεκλιμένη γέφυρα 
Η κεκλιμένη γέφυρα κατασκευάζεται από σιδηρό σκελετό και δάπεδο. Ο σκελετός 

αποτελείται από δύο παράλληλους ίσιους κοιλοδοκούς διατομής 30x30mm και πάχους 2mm 

στα άκρα των οποίων συγκολλούνται λάμες 50x5mm, για τη στερέωση στους πύργους. Στην 

άνω πλευρά των κοιλοδοκών εφαρμόζει το δάπεδο που αποτελείται από ξύλα 95 x 45mm. Η 



κατασκευή συμπληρώνεται με δύο κουπαστές εκατέρωθεν με κάθετο πλακάζ κάγκελο. Η 

γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm.   

vi. Σκάλα ανόδου για πατάρι (h=950mm περίπου) 
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα 

πλαϊνά  αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς 

ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 

710 x 145 x 45mm και δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45mm που συγκρατούν τις κουπαστές. 

Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 1050 x 70 x 45mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος 

της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος. 

vii. Σύστημα τσουλήθρας (ίσια L=2500mm περίπου) 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις 

κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται 

από πολυεστέρα (PE) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες 

πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι 

κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό 

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες 

σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα 

πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα 

βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί 

σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια 

προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 

viii. Σύστημα τσουλήθρας (ίσια L=2000mm περίπου) 
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις 

κουπαστές και τη βάση.  

Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από PVC πάχους 

4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω 

των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας 

κατασκευάζονται από HPLπάχους 18mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο 

κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο 

ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη 

σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από 

σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να 

βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια 

προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα. 

ix. Κάθισμα 
Αποτελείται από το κάθισμα και την βάση. Το κάθισμα είναι από ξύλο διαστάσεων 145 

x 45 x 800mm ειδικά διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι εργονομικό. Η βάση αποτελείται από 



πέντε κάθετα ξύλα διαστάσεων 95 x 20 x 300 και δύο οριζόντια ξύλα διαστάσεων 95 x 20 x 

810mm. Η κατασκευή αναρτιέται ανάμεσα στο κενό που σχηματίζουν τα υποστυλώματα του 

πύργου. 

 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 7500,00€)  
 

6) Α.Τ.6 - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις Γενικά Χαρακτηριστικά 
Ύψος  2000 mm Χρήστες : 3 παιδιά 

Μήκος : 3350 mm Δραστηριότητες : Ανάβαση  / Ολίσθηση 

Πλάτος : 1050 mm Ηλικιακή ομάδα : ≥ 1,5 ετών 

  Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ : Όχι 

Ύψος πτώσης : 950mm   
 

a. Τεχνική περιγραφή 
Αποτελείται από πύργο, κλίμακα ανόδου, τσουλήθρα και δύο θεματικές πλευρικές 

επιφάνειες με μορφή μανιταριού ή αντίστοιχο. 

i. Δομή σύνθετου 
Στον πύργο, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και 

τσουλήθρα. Στις άλλες δύο πλευρές του πύργου τοποθετούνται οι θεματικές επιφάνειες. 
ii. Σκάλα ανόδου για πατάρι (h=950mm) 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.a.vi. της παρούσης 

O πύργος, αποτελείται από πατάρι και τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95mm περίπου, 

ύψους 1675mm περίπου.  

iii. Πατάρι 1000x900mm (h=950mm) 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.a.ii της παρούσης. 

To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους.  

iv. Σύστημα τσουλήθρας (ίσια L=2000mm (HPL)) 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.a.viii της παρούσης. 

v. Θεματικές πλαϊνές επιφάνειας (HPL) 
Αποτελούνται από δύο ζεύγη τεμαχίων από σκαλισμένο HPL πάχους 12mm, σε σχήμα 

«καπέλου» μανιταριού και της βάσης του ή αντίστοιχο. Στη βάση του μανιταριού υπάρχει 

είσοδος σχήματος οβάλ που επιτρέπει στα παιδιά να διέρχονται και να παίζουν στο κοίλωμα 

που δημιουργείται κάτω από τον πύργο. 

b. Ξύλινα στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.b της παρούσης 

c. Εμποτισμός  
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.c της παρούσης 

d. HPL (Hign Pressure Laminate) 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.d της παρούσης 



e. Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.d της παρούσης 

f. Χρώματα και υλικά βαφής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.e της παρούσης 

g. Πλαστικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.f της παρούσης 

h. Ασφάλεια 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.g της παρούσης 

 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (4.500,00€ )  
 

7) A.T.7 - ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις Γενικά Χαρακτηριστικά 
Ύψος  3350 mm Χρήστες : 10 - 12 παιδιά 

Μήκος : 5550 mm Δραστηριότητες : Ανάβαση, 

αναρρίχηση, 

ισορροπία, κρυφτό, 

έρπειν, ολίσθηση, 

συναναστροφή, 

επικοινωνία 

Πλάτος : 4300 mm  

   

Ύψος πτώσης : 2300 mm  

   

   

  Ηλικιακή ομάδα : ≥ 1,5 ετών 

  Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ : Ναι 

 
a. Τεχνική περιγραφή 

Το σύνθετο όργανο αποτελείται συνολικά από τρεις πύργους. Έναν πύργο στεγασμένο 

με τετράριχτη στέγη και έναν ασκεπή πύργο σε ύψος 1250mm και έναν ασκεπή πύργο σε 

ύψος 950mm, μία τσουλήθρα νηπίων μήκους 2000mm (H=950mm), μία τσουλήθρα μήκους 

2500mm (H=1250mm) για μεγαλύτερα παιδιά, μία σκάλα ανόδου, μία καμπύλη ράμπα 

ανόδου, ένα στύλο πυροσβέστη και μία οριζόντιο κλίμακα-αναρρίχησης.   

Είναι κατάλληλο για παιδιά από 1,5 ετών και άνω. Πιο συγκεκριμένα έχει τέτοιο 

σχεδιασμό ώστε ο ένας πύργος να είναι κατάλληλος για παιδιά 1-5 ετών και οι άλλοι δύο 

πύργοι και η αναρρίχηση να είναι κατάλληλοι για μεγαλύτερα παιδιά. 
i. Δομή σύνθετου 
Ο στεγασμένος πύργος σε ύψος 1250 mm περίπου συνδέεται με τον ασκεπή πύργο 

σε ίδιο ύψος από τη μία πλευρά και με τον ασκεπή πύργο σε ύψος 950mm περίπου από την 

απέναντι πλευρά με την πλευρά σύνδεσης με τον ασκεπή ψηλό πύργο. Στην τρίτη πλευρά 

συνδέεται με την ξύλινη καμπύλη ανόδου και στην τέταρτη πλευρά φέρει φράγμα 

προστασίας . Ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση των μικρότερων παιδιών στον ψηλό πύργο 

στο σημείο σύνδεσής του με το χαμηλότερο πύργο υπάρχει επιπλέον φράγμα προστασίας 

πτώσεων. 



Στο κάτω μέρος του πύργου τοποθετούνται 2 μικρά ξύλινα καθίσματα για την 

ανάπαυση και την περισυλλογή των παιδιών. 

Ο ασκεπής πύργος σε ύψος 1250 mm συνδέεται στη μία πλευρά με το στεγασμένο 

πύργο, στη δεύτερη πλευρά του με την οριζόντια κλίμακα-αναρρίχηση, στην τρίτη πλευρά με 

το στύλο πυροσβέστη και στην τέταρτη πλευρά απέναντι από τον στύλο πυροσβέστη 

συνδέεται με την τσουλήθρα μήκους 2500mm περίπου για μεγαλύτερα παιδιά. 

Κάτω από την τσουλήθρα, στον κάτω μέρος του πύργου είναι τοποθετημένο ένα 

διακοσμητικό παιχνίδι τοίχου το οποίο εικονίζει ένα ηλιακό ρολόι, που ενσωματώνεται και 

στερεώνεται επάνω σε ένα ξύλινο κάγκελο ασφαλείας.  

Ο ασκεπής πύργος σε ύψος 950 mm συνδέεται στη μία πλευρά με το στεγασμένο 

πύργο σε ύψος 1250mm -όπου και υπάρχει φράγμα προστασίας από πτώση 

προσαρμοσμένο στον ψηλό πύργο-, στην άλλη πλευρά με τη σκάλα ανόδου, στην τρίτη 

πλευρά με την τσουλήθρα νηπίων μήκους 2000mm, ενώ η τέταρτη πλευρά του φέρει 

φράγμα προστασίας από πτώση. 

ii. Πατάρι 
Οι δύο πύργοι σε ύψος 1250mm συνδέονται μεταξύ τους και μοιράζονται ένα ζεύγος 

υποστυλωμάτων και ένα κοινό μακρόστενο πατάρι.  

Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν 

στο ύψος στο οποίο προσαρμόζονται (950mm και 1250mm) και στο τελικό μήκος στην 

περίπτωση μακρόστενου παταριού (h=1250mm) που συνδέεται με την ευθεία ράμπα 

ανόδου, το στύλο του πυροσβέστη και την οριζόντιο κλίμακα αναρρίχησης. 
Πιο συγκεκριμένα: 

Το πατάρι (1000x1000mm) σε ύψος 950mm αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες 

διαστάσεων 1000x120x58mm πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες 1000x95x45mm 

περίπου και 900 x 95 x 45mm περίπου αντίστοιχα. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα 

υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. 

Αντίστοιχα το μακρόστενο πατάρι (2000x1000mm) σε ύψος 1250mm αποτελείται από δύο 

τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 2000x120x58mm περίπου πάνω στις οποίες βιδώνονται 

σανίδες ίδιων διαστάσεων και έξι υποστυλώματα ίδιας διατομής με παραπάνω.  

Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια 

ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.  

iii. Τετράριχτη ΣΚΕΠΗ  
Αποτελείται από τέσσερις τραβέρσες στήριξης της σκεπής, τέσσερα τρίγωνα 

επενδυμένα με σανίδες κατάλληλης διατομής επικαλυπτόμενες, τέσσερις σανίδες για το 

κάλυμμα των διακένων και διακοσμητικό στοιχείο κορυφής.   

iv. Καμπύλη ράμπα ανόδου 
Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων 740x95x45mm περίπου που στερεώνονται σε 

δύο μεταλλικές λάμες καμπύλου σχήματος και διαστάσεων 1900x40x4mm περίπου. 

Εξωτερικά των λαμών φέρει δύο πλευρικά τόξα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm. Το 

άνω μέρος της απολήγει στον πύργο, στο ύψος του παταριού. Η άνοδος στη ράμπα 



πραγματοποιείται με τη βοήθεια σχοινιού πολυπροπυλενίου Φ22mm, με κόμπους, το οποίο 

στηρίζεται σε ξύλο 1000x120x58mm που προσαρμόζεται στα υποστυλώματα. 
v. Φράγμα προστασίας πτώσεων 

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm 

περίπου. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς 

συνδέσμους και σε ύψος 85mm περίπου από την επιφάνεια του παταριού. 

vi. Σκάλα ανόδου για πατάρι (h=950mm) 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.a.vi της παρούσης. 

vii. Οριζόντια κλίμακα αναρρίχησης 
Η οριζόντια κλίμακα αποτελεί ένα παραλληλόγραμμο στοιχείο. Είναι όργανο 

αναρρίχησης και «αιώρησης». Αποτελείται από έξι κάθετους ξύλινους δοκούς στήριξης, οι 

οποίοι πακτώνονται στη γη, και από τέσσερεις πλακέ τάβλες που ενώνουν τα «ποδαρικά» 

αυτά και σχηματίζεται το παραλληλόγραμμο σχήμα. Το άνω μέρος αυτού του 

παραλληλόγραμμου σκελετού φέρει ένα οριζόντιο πλέγμα από σκοινιά σαν «τραμπολίνο» 

όπου ανεβαίνουν τα παιδιά. Στην εξωτερική στενή πλευρά του παραλληλόγραμμου 

υπάρχουν ενσωματωμένες στις κάθετες κολώνες στήριξης 4 οριζόντιες μεταλλικές μπάρες, 

σε ισοϋψή διαστήματα, από όπου αναρριχώνται τα παιδιά και ανεβαίνουν στο 

«τραμπολίνο». Στην μπροστινή μακριά πλευρά, υπάρχουν ενσωματωμένες στις κάθετες 

κολώνες, 4 οριζόντιες μεταλλικές μπάρες και στην απέναντι μακριά πλευρά είναι 

τοποθετημένες 3 οριζόντιες μεταλλικές μπάρες και στις άλλες πλευρές άλλες 5 οριζόντιες 

μπάρες, σύνολο 13 οριζόντιες μπάρες αναρρίχησης. 
viii. Στύλος πυροσβέστη με πατήματα 

O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm περίπου και μήκος 

2350 mm,  έναν σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την 

σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου και πέντε σωλήνες Φ33.7mm 

περίπου μορφοποιημένες σε σχήμα ‘Π’ τοποθετημένες οριζόντια στον κυρίως άξονα με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα ‘πατήματα’ της αναρρίχησης. 

ix. Σύστημα τσουλήθρας (ίσια L=2500mm (HPL)) 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.a.vii της παρούσης. 

x. Σύστημα τσουλήθρας (ίσια L=2000mm (HPL)) 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.a.viιi της παρούσης. 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (8.900,00€ )  
8) Α.Τ.8 - ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 

Ενδεικτικές διαστάσεις  
Ύψος  770 mm   

Μήκος : 1800 mm   

Πλάτος : 630 mm  

a. Τεχνική περιγραφή 
Αποτελείται από έντεκα ξύλα μήκους 1800 mm που εδράζουν πάνω σε δύο μεταλλικές 

βάσεις. Οι βάσεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό 

σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηματίζουν το κύριο σώμα της 



κατασκευής καθώς βιδώνονται με κασονόβιδες Μ8 x 60 και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας 

υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.   

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12% και 

είναι επεξεργασμένα, ώστε οι ακμές τους να είναι στρογγυλευμένες και η επιφάνεια τους 

λεία. 

Τα ξύλινα μέρη βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα 

κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ενώ τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη είναι βαμμένα 

ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ. 

 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (540,00€) 
9) Α.Τ.9 - ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

Ενδεικτικές διαστάσεις  
Ύψος 900 mm   

Διάμετρος : 340 mm  

 Χωρητικότητα 

καλαθιού : 
42 lt  

Χωρητικότητα 

κάδου : 
25 lt   

 

a. Τεχνική περιγραφή 
Τo καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση  

και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. 

Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και διαστάσεων 

945x40mm διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 300mm και τοποθετημένες 

παράλληλα καθ΄ ύψος. Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες 

μεταλλικές λάμες 360x20mm με συγκόλληση. 

Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ 

(ημιστρόγγυλο) διατομής 70x20mm και μήκους 520mm, που στερεώνονται με κασονόβιδες 

Μ6x40 και παξιμάδια ασφαλείας Μ6. 

Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 

0,80mm, έχει διάμετρο Φ300mm και ύψος 465mm. 

Το καλαθάκι στηρίζεται σε:  

* μεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ48mm συγκολλημένο 

με λάμα στρογγυλής διατομής διαμέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος  

* ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ48 mm  ύψους 750 

mm. 

 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (145,00€) 
 
 



10) Α.Τ. 10 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL 
 

Διαστάσεις  
Ύψος  2800 mm   

Μήκος : 1460 mm   

Πλάτος : 115 mm  

 

a. Τεχνική περιγραφή 
Η πινακίδα έχει μήκος 1460mm, πλάτος 115mm και ύψος 2800mm. 

Αποτελείται από δύο υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις. Τα 

υποστυλώματα έχουν διατομή 115 x 115mm και ύψος 2750mm.  

Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, χρώματος επιλογής 

της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 2500 x 1200mm. Η πινακίδα στηρίζεται στα 

υποστυλώματα σε ύψος 290mm από το δάπεδο, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια, αφήνοντας 

κενά 50mm με τα υποστυλώματα.  

Η κατασκευή βιδώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις γενικών διαστάσεων 300 

x 300mm. 

Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες 

κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθ. 

28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως ισχύει σήμερα. 

a. Ξύλινα στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.b της παρούσης 

b. HPL (Hign Pressure Laminate) 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.d της παρούσης 

c. Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.d της παρούσης 

d. Χρώματα και υλικά βαφής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.e της παρούσης 

e. Πλαστικά στοιχεία εξοπλισμού 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.f της παρούσης 

f. Ασφάλεια 
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.g της παρούσης 

 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.200,00€) 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
25/2/2015 25/2/2015 25/2/2015 

   
   

Μαρία Σαραφίδου Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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Τίτλος : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Προϋπ. :  35.390,00 πλεον  Φ.Π.Α. 23 % 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Αντικείμενο της προμήθειας) 
Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  » 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με : 

1.Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ 

2.Τις διατάξεις του Π.Δ 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  

3.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων». 

4.Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας με Οδηγία 2004/18/ΕΚ». 

5. Το Ενιαίο Σύστημα Προμηθειών (Ν.2286/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Ν.2741/1999 και σχετικές εγκύκλιοι). 

6.Την Υπουργική απόφαση Π1 3305/2010 (ΦΕΚ 1789Β/12-11-2010) «καθορισμός ετήσιας 

συνολικής δαπάνης των προμηθειών κατά κωδικό είδους αυτών για τις οποίες η σύναψη 

των σχετικών συμβάσεων διενεργείται α) με πρόχειρο διαγωνισμό ή β) απευθείας ανάθεση.   

7.Την Κ.Υ.Α 27319/02 (ΦΕΚ 945Β) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 13 του 

Ν. 2503/97» 

8.Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 

προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Η τεχνική έκθεση 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) 



Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο 5ο (Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς) 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή ανά είδος (ή ομάδα 

ειδών). Η τεχνική περιγραφή δύναται να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί με τεχνικά φυλλάδια 

των προσφερομένων ειδών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 

απορρίπτονται. Ομοίως απορρίπτονται προσφορές με ελλιπή ή ασαφή τεχνική προσφορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο (Σύμβαση) 
Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση σε προθεσμία 

όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ 

αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή 

η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο (Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας) 
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ΄ υπόδειξη της 

υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία παράδοσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 78ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου) 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α . 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο (Πλημμελής κατασκευή) 
Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αποκαταστήσει το είδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται με το κόστος 

δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο (Τρόπος Πληρωμής)  



Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο (Προσωρινή και Οριστική παραλαβή) 
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια 

επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 

τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 

τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Εάν ο 

προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε 

προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, 

σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και 

τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται α) στην έκδοση πιστοποιητικού εγκατάστασης  

από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου κατά τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 9 της 

αρ.27934 /25-07-14 Υ.Α.και β) την παράδοση φακέλου στον Δήμο που θα περιέχει όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.2 α) i,ii,iii,iv,v της αρ.27934 /25-07-14 Υ.Α. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
25/2/2015 25/2/2015 25/2/2015 

   
   
   

Μαρία Σαραφίδου Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 


