
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΤΙΤΛΟΣ:'' Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων Καλαμπακίου '' 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ: ΣΑΤΑ 2019  

ΠΡΟΫΠ:   17.999,84 € (με Φ.Π.Α)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Τίτλος:  «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών 
  ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ      νηπιαγωγείων Καλαμπακίου» 
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

Προϋπ:17.999,84 € (με Φ.Π.Α) 

  Αρ.Μελέτης:   31 /2020     Πηγή: ΣΑΤΑ 2019 
        Κ.Α: 15/7135.01  
                       Cpv:  37535200-9(εξοπλισμός παιδικής  

           χαράς) 
 
 

1 .  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 17.999,84 € (με ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια και 
τοποθέτηση οργάνων στους αύλειους χώρους των δύο νηπιαγωγείων Καλαμπακίου του Δήμου 
Δοξάτου. 
Στην παρούσα φάση στους αύλειους χώρους των νηπιαγωγείων δεν υπάρχει καθόλου εξοπλισμός  για 
παιχνίδι και διασκέδαση των νηπίων. 

 
     Αναλυτικότερα, ο εξοπλισμός ο οποίος θα τοποθετηθεί ανά νηπιαγωγείο περιλαμβάνει: 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α 1,00 

2 ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ 1,00 

3 ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΕ ΒΑΓΟΝΙΑ 1,00 

 

4 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 

 

1,00 

5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1,00 

6 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ - F 1,00 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΘΕΣΙΑ 1,00 

8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 1,00 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 1,00 

2 ΣΠΙΤΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ 1,00 

3 ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 1,00 

4 

 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
                1,00 

5 ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ - Ε 1,00 

6 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 'Λ' 1,00 

 

1.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.  
Ειδικότερα: 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  όπου απαιτείται από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν 
επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή από 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων: 
 
 

• ΕΝ 1176:2008 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδοτόπων). 
 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 , επί 
ποινή αποκλεισμού της εταιρείας κατασκευής  του εξοπλισμού των παιχνιδιών .  

 
• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει 

σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των 
προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού 
παιδικής χαράς. 

 
Κατά την χρήση του υπό προμήθεια  εξοπλισμού δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια 
του χρήστη.   Ειδικότερα: 
α) Ο εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομική και ομαδική άθληση. 
β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί και να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες 
να είναι στρογγυλεμένες, να μην υπάρχουν αιχμηρές εκτεθειμένες ακμές, οι επιφάνειες και οι λαβές να 
είναι αντιολισθητικές, οι συνδέσεις – πακτώσεις να είναι κρυφές ή κολλημένες με ειδικά προστατευτικά, 
κλπ.). 
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Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων 
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 
ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση 
των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. 
 
 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από 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). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  
 Ακτινικά  0,0015       
 Εφαπτομενικά 0,003         

                             Κατά μήκος 0,00007 
 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

 

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται 
είναι σημαντικά.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Υγρασία (8-10%).  
 Οδοντωτή σφήνωση.  

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

 Συγκόλληση ξύλου. 
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και κατάλληλο καταλύτη, με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4  

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW 

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

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες 
είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 
 
HPL (High Pressure Laminate) 
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. 
Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο 
εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το 
χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.  
 

HDPE (High Density Polyethylene) 

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται 
παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες 
του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται 
μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή 
ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.  

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 
ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται 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 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. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά 
που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και 
πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες 
του ήλιου. 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

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 σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  
Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του 
‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και 
συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. 
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                                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και των λοιπών ειδών είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης ±15% στις 
συνολικές διαστάσεις καθώς και ±15% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων. 
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές . 
Τα όργανα των παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο 
και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και 
τα υλικά κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.  
 
 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  
 

Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 3000 mm  

Μήκος 3350 mm 

Πλάτος 1150 mm 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αποτελείται από πύργο με δίριχτη  σκεπή, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα 
 
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ  
Στον πύργο με δίριχτη σκεπή, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα. 
 
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) 
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  
αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους 
οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm και δύο κάθετες 
δοκοί 900 x 70 x 45 mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 900 x 
70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος. 
O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 mm, ύψους 2400 mm, δύο 
φράγματα και σκεπή.  
 
ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm) 
Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται 
σανίδες 900 x 95 x 45 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή συμπληρώνουν 
τέσσερα υποστυλώματα διατομής 96x96mm 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. 
To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους. 
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ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΛΑΚΑΖ) 
Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους 20mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα 
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την 
επιφάνεια του παταριού. 
 

ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (ΠΛΑΚΑΖ) 
H δίριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm 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 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm που συνδέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (Πλακαζ)) 
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 GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED 
POLYESTER) 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 πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm. 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. 
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ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η κατασκευή αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα, δίρριχτη σκεπή, φράγματα και καθίσματα.  
 
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (πλακαζ) 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από 
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – 
μετώπες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά 
μετώπη με τα φύλλα της σκεπής. 
 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΖ 
Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους 20 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. 
Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους. 
 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  
Τα καθίσματα, κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης και στερεώνονται στα υποστυλώματα με την 
χρήση ειδικών πλαστικών συνδέσμων κατασκευασμένων από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) 
ενισχυμένο με ίνες υάλου. 
 
 

ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΕ ΒΑΓΟΝΙΑ 
 
 
Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις     
Ύψος: 1350 mm 

Μήκος: 4955 mm 

Πλάτος: 790 mm 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η κατασκευή απαρτίζεται από πλακάζ θαλάσσης και ξύλινες δοκούς, που συναρμολογούμενες 
αναπαριστούν δύο βαγόνια και μια μηχανή τρένου. 
Κάθε βαγόνι αποτελείται από δάπεδο, έξι υποστυλώματα 95 x 95 x 800 mm, τρία φράγματα  και 
καθίσματα.  
Η μηχανή αποτελείται από δάπεδο, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 x 800 mm, δύο υποστυλώματα 95 x 
95 x 1350 mm, τέσσερα φράγματα, δύο ρόδες και ημι-κυλινδρική μηχανή.  
 
ΠΑΤΑΡΙ (1485Χ790) 
Το πατάρι είναι ξύλινο, διαστάσεων 1485 x 790 mm, κατασκευασμένο από δύο δοκούς διαστάσεων 1485 x 
120 x 58  πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 95x45 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. 
 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 1440mm  

Μήκος: 1150mm  

Πλάτος: 1300mm  
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ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ  
Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης  και έχει γενικές διαστάσεις 600x570mm. Στηρίζεται στα 
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την 
επιφάνεια του παταριού. 
 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Τα καθίσματα, κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης και στερεώνονται στα υποστυλώματα. 
 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
Η ημι-κυλινδρική μηχανή αποτελείται από ξύλινο τούνελ κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης 15mm 
το οποίο και κουρμπάρεται.  Η πρόσβαση στη μηχανή και στα βαγόνια γίνεται από το πλάι του τρένου. 
 
 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ (ΠΛΑΚΑΖ) 
 
 
Γενικές διαστάσεις                                         

 
 
 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 
Ο φορέας κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm σε μορφή μοτοσυκλέτας. Σε κατάλληλες 
θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές Φ30mm από πολυπροπυλένιο και αναβολείς που σκοπεύουν 
στην ορθή χρήση του οργάνου. 
Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα 
(στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. 
Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασμένοι 
από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 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 πλακάζ θαλάσσης 
διαστάσεων 325 x 300 x 20mm επενδυμένο με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια. 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 κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm ύψος 
400mm και διάμετρο 200mm και αποτελείται επιπλέον από 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.   
 
 
 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 
 
Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 790 mm 

Μήκος: 810 mm 

Πλάτος: 350 mm 

Ύψος: 780mm  

Μήκος: 840mm 

Πλάτος: 300mm 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από το φορέα, το κάθισμα και τη βάση και 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών.  
Πιο συγκεκριμένα φέρει έγχρωμες επιφάνειες στο φορέα και το κάθισμα. Το κάθισμα εφαρμόζεται πάνω 
στο ελατήριο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με χαλύβδινα ερείσματα από προφίλ βαρέως τύπου που 
αγκυρώνονται στο έδαφος. 
 
Φορέας 
Ο φορέας αποτελείται από δύο (2) παραπέτα (αριστερά και δεξιά του οργάνου) που σχηματίζουν την 
θεματική μορφή μικρού ‘αυτοκινήτου’ και κατασκευάζονται από πανέλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 18mm. 
Συγκεκριμένα κάθε παραπέτο αποτελείται από ένα βασικό πανέλο που απεικονίζει το σχήμα μικρού 
αυτοκινήτου. Οι εκτεθειμένες ακμές κάθε πανέλου είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά 
αιχμηρά και επικίνδυνα άκρα. Τα δύο παραπέτα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους 350mm. Και 
συνδέονται με δύο σωλήνες Φ26.9mm, που βρίσκονται σε τέτοια σημεία ώστε να λειτουργούν αντίστοιχα 
ως χειρολαβή και αναβολέας.  
   
Κάθισμα 
Ανάμεσα στα ακριανά παραπέτα του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης με 
αντιολισθητική επιφάνεια πάχους 21mm. Το κάθισμα φέρει δύο κυματισμούς από την εσωτερική πλευρά 
του παιχνιδιού για την υποδοχή των κάτω άκρων του χρήστη. Στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό έλασμα 
πάχους 3mm. Το μεταλλικό έλασμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνονται στέρεα στο ελατήριο της 
βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης. 
Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά 
διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος.  
 
Βάση- Ελατήριο 
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο 
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.  
Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό των 
δακτύλων των παιδιών - χρηστών.  
 
Θεμελίωση 
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, 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.   
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα από πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 
ασφάλεια ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του παιχνιδιού.  
 
 
 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
 
 
 Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση. 
Ο φορέας κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς του 

Ύψος: 540 mm  
Μήκος: 1000 mm 
Πλάτος: 1000 mm 
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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.   

 
 
 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ - F 
 

 
 
 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η κατασκευή απαρτίζεται από τέσσερις ξύλινους ορθοστάτες διατομής 95x95mm στους οποίους 
προσαρμόζεται η γέφυρα με τα συρματόσχοινα και τα ξύλινα πατήματα. Στο επάνω μέρος των 
ορθοστατών τοποθετούνται ξύλινες κουπαστές διατομής 95x45mm προσφέροντας στον χρήστη στήριξη 
κατά την κίνηση του. 
Αντιδιαμετρικά του ζεύγους των ορθοστατών τοποθετείτε ξυλοτεμάχιο διατομής 58x120mm στο οποίο 
«ασφαλίζουν» οι απολήξεις του περάσματος των συρματόσχοινων. Το πέρασμα κατασκευάζεται από 
τέσσερα υπενδεδυμένα πολύκλωνα συρματόσχοινα διατομής Φ16mm. Εγκάρσια των συρματόσχοινων 
τοποθετούνται ξυλοτεμάχια διατομής 45x70mm. Τα οποία φέρουν οπές Φ17mm εκ των οποίων 
διαπερνούν τα συρματόσχοινα. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων φέρουν ειδικά διαμορφωμένους 
πρεσαριστούς συνδέσμους για την σύνδεση τους στα ξύλινα στοιχεία. 
 
 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΘΕΣΙΑ 
 
 
Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 900mm 
Mήκος: 2410mm 
Πλάτος: 1600mm 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από δύο (2) κινητούς οριζόντιους φορείς ταλαντώσεως που στηρίζονται 
σε μία σύνθετη βάση. Ο κάθε οριζόντιος φορέας κατασκευάζεται από μία ξύλινη δοκό διατομής 95 x 
95mm και μήκους περίπου 2400mm. Η δοκός σε κάθε άκρο της φέρει ξύλινο κάθισμα καταλλήλων 
διαστάσεων, ειδικά διαμορφωμένο και χειρολαβή για τη συγκράτηση του χρήστη, η οποία στερεώνεται 
σταθερά στη βάση του καθίσματος.  
Κάτω από κάθε άκρο των δοκών υπάρχουν ελαστικά στοιχεία για την απορρόφηση των κραδασμών κατά 
την χρήση και για την προστασία του ξύλου. Στο κέντρο της κάθε δοκού προσαρμόζονται καταλλήλως 
ρουλεμάν για την καλύτερη ταλάντωση. 
 
Η βάση αποτελείται από έναν οριζόντιο άξονα και δύο ξύλινους ορθοστάτες, οι οποίοι πακτώνονται στο 
έδαφος, όλα καταλλήλων διατομών. Ο κάθε ξύλινος στυλοβάτης αποτελεί κατακόρυφο ξύλινο κολωνάκι 
διατομής 95 x 95mm και ύψους 400mm. Οι στυλοβάτες συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια μεταλλική 
σωλήνα κατάλληλης διατομής η οποία για λόγους σταθερότητας και βέλτιστης αγκύρωσης της κατασκευής 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1500mm  

Μήκος: 2000mm  

Πλάτος: 800mm  
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στο έδαφος συγκολλάται με επιπλέον  κατακόρυφη μεταλλική σωλήνα ίδιας διατομής η οποία πακτώνεται 
στο έδαφος. 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω τμήμα κάθε ορθοστάτη για να αποφεύγεται η κατακράτηση 
υγρών και η επαφή του ξύλου με το έδαφος. Η κάθε βάση είναι διαστάσεων ικανών να προστατεύσουν το 
όργανο από κάθε είδους μετακίνηση και το καθιστούν ασφαλές κατά την χρήση του.  
 
 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 
 
 
Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις 

 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. 
Ο φορέας κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm σε μορφή ιππόκαμπου. Σε κατάλληλες 
θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές Φ30mm από πολυπροπυλένιο και αναβολείς που σκοπεύουν 
στην ορθή χρήση του οργάνου. 
Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα 
(στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. 
Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείτε ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασμένοι 
από πλακάζ θαλάσσης 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 πλακάζ θαλάσσης 
διαστάσεων 325 x 300 x 20mm επενδυμένο με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια. 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 κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm ύψος 
400mm και διάμετρο 200mm και αποτελείται επιπλέον από 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.   
 
 
 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 
 
Ενδεικτικές Γενικές 
διαστάσεις 
Ύψος 3000 mm 

Μήκος 3860 mm 

Πλάτος 2850 mm 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αποτελείται από σκάλα ανόδου για πατάρι (h=950mm), πύργο χωρίς σκεπή, καμπύλη γέφυρα, πύργο με 
σκεπή και τσουλήθρα. 
 
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

Ύψος: 885mm    
Μήκος: 932mm  
Πλάτος: 300mm  
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 Η σκάλα ανόδου οδηγεί στον πύργο χωρίς σκεπή. Δεξιά από την κατεύθυνση ανόδου συνδέεται καμπύλη 
γέφυρα. Η καμπύλη γέφυρα καταλήγει στον πύργο με σκεπή. Κατά την είσοδο στον πύργο, δεξιά 
συνδέεται τσουλήθρα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) 
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτελούνται 
από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 
mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm και δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 
45 mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 1050 x 70 x 45 mm 
εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος. 
 
ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm) 
Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται 
σανίδες 900 x 95 x 45 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. 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. 
To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους.  
 
ΠΑΤΑΡΙ 1000x1000mm (h=950 mm) 
Αποτελείτε 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. 
To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους. 

 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΖ 
Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους 20 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. 
Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 
85mm από την επιφάνεια του παταριού 
 
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (πλακαζ) 
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από 
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – 
μετώπες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά 
μετώπη με τα φύλλα της σκεπής. 

 
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΚΑΖ 
Η καμπύλη γέφυρα ενώνει πατάρια πύργων χωρίς υψομετρική διαφορά. Αποτελείτε από το πάτωμα της 
γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές.  
Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς διατομής 40x40x3mm οι οποίοι και φέρουν 
συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 40x3mm. Στην αρχή και στο τέλος των 
κοιλοδοκών συγκολλάται χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων. 
Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το 
κυρίως πάτωμα αποτελείτε από ξύλινους δοκούς διατομής 45x95 mm και φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm 
για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς.  
Οι πλευρικές προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα 
στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακαζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο 
τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασεκυάζονται από 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm.  
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Για την στερέωση των πλευρικών στοιχείων στους πύργους χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα 
μεταλλικά τεμάχια πάχους 4mm. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (Πλακαζ)) 
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 GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED 
POLYESTER) 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 πλακάζ θαλάσσης πάχους 24mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm. 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. 
 

 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η κατασκευή αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα, τετράριχτη σκεπή, δύο καθιστικούς 
πάγκους με ξύλινα κάγκελα πλάτης, ένα ξύλινο κάγκελο και κεντρικό τραπέζι.  
 
Τεχνική Περιγραφή επιμέρους στοιχείων 
 
ΠΑΤΑΡΙ 1300x1300mm  
Αποτελείτε από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1300x120x58 mm πάνω στις οποίες βιδώνονται  
σανίδες 1300x95x45 mm. 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. 

 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (ΞΥΛΙΝΟ) 
Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα διατομής 60x45mm και κουπαστή διατομής 90x70mm. To ξύλινο 
φράγμα, στηρίζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα με κατάλληλα διαμορφωμένους συνδέσμους. 
 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΛΑΤΗΣ 
Ο πάγκος κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm. Φέρει αντιδιαμετρικά τεμάχια 
κατασκευασμένα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm τα οποία αποτελούν και τα σημεία ένωσης του με τις 
κολώνες. Ο πάγκος στο πίσω μέρος του φέρει επίσης ξύλινο κάγκελο κατασκευασμένο από κατακόρυφα 
ξύλα διατομής 60x45mm και κουπαστή διατομής 90x70mm. Το ξύλινο φράγμα, στηρίζεται ανάμεσα στα 
τεμάχια HPL με κατάλληλα διαμορφωμένους συνδέσμους. 

Ενδεικτικές Γενικές 
διαστάσεις 
Ύψος: 2600mm  

Μήκος: 1730mm  

Πλάτος: 1610mm 
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ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ (1600x1600mm) 
Η σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα τρίγωνα, τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, 
σχηματίζοντας με τις βάσεις τους τετράγωνο πλευράς περίπου 1600 mm.  
Για την στήριξη της σκεπής χρησιμοποιούνται τέσσερις τραβέρσες διατομής 45x95. Οι τραβέρσες στο κάτω 
μέρος τους φέρουν εγκοπή με οπή για την σύνδεση τους με τους ορθοστάτες. Στο άνω μέρος 
λοξοτομούνται και εισέρχονται στο κεντρικό ξυλοτεμάχιο στήριξης το οποίο κατασκευάζεται από κολώνα 
διατομής 95x95mm. Τα τρίγωνα της σκεπής αποτελούνται από ξυλοτεμάχια διαμορφωμένου προφίλ 
«ραμποτέ» διατομής 27x95mm τα οποία προσαρτώνται πάνω σε τρία πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm.. 
Τα σημεία ένωσης των τριγώνων, επικαλύπτονται με ξύλινες τεγίδες διατομής 30x70 mm, παρέχοντας 
στεγανότητα. Στο άνω μέρος της σκεπής, τοποθετείται ξύλινη διακοσμητική κορυφή κατασκευασμένη 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm. 
 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ (HPL) 
Το τραπέζι είναι στρόγγυλης μορφής και έχει διάμετρο 500mm. Στο κέντρο του φέρει τέσσερις οπές για 
την σύνδεσή του με το υποστύλωμα στήριξης. 
Το υποστύλωμα κατασκευάζεται από ξύλινη κολώνα διατομής 95x95mm και μήκους 390mm. Το 
υποστύλωμα στο κάτω μέρος του φέρει εργοστασιακά τοποθετημένες τέσσερις ντίζες και με ειδικά 
μεταλλικά χαλυβδοελάσματα συνδέεται με τα ξυλοτεμάχια του παταριού. Ο συγκεκριμένος τρόπς 
σύνδεσης δεν φέρει εμφανής συνδέσμους. 
 
 

ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
 
 
Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις 
ύψος: 760mm 
διάμετρος: 1600mm 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 

Ο βασικός σκελετός της διάταξης αποτελείται από οριζόντιο κυκλικό άξονα διαμέτρου 1600mm, 
κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 50x30mm πάχους 2,5mm.  Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα συνδέονται έξι 
ακτίνες κατασκευασμένες από κοιλοδοκό 40 x 20mm, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους στο κέντρο του 
κύκλου σε εξάγωνη ροδέλα Φ350mm. 
   
Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400mm., στα δύο άκρα του οποίου 
εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του 
σωλήνα, εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. 
   
Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540mm αντίστοιχα, υπάρχει περιμετρικός κυκλικός 
σωλήνας ασφαλείας. Σε ύψος 470mm, διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες εφαρμόζεται 
κυκλικό κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm. Το δάπεδο της διάταξης κατασκευάζεται από δύο 
τεμάχια πλακάζ θαλάσσης  και πάχους 20mm. Στην κάτω επιφάνεια του μύλου εφαρμόζεται «ποδιά» από 
πλακάζ θαλάσσης ώστε να δημιουργείται «ομαλή» επιφάνεια προς τον άξονα για τουλάχιστον 350mm 
από την εξωτερική διάμετρο. 
 

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
 

 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικές Γενικές 
διαστάσεις 
Ύψος 1150 
Μήκος 2690 
Πλάτος 855 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων που συνδέονται ανά δύο με οριζόντιες δοκούς, 
σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Π.    
Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95 x 95 x 1150mm. Οι οριζόντιες 
δοκοί έχουν διαστάσεις 2695 x 95 x 95 mm και φέρουν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ, ανά 
300mm, οι οποίες καταλήγουν σε επτά ξύλινα πατήματα διαστάσεων 95 x 95 x 760mm, σε ύψος 400mm 
από το έδαφος. Τα άκρα των ξύλινων πατημάτων διατρέχουν επίσης δύο αλυσίδες που καταλήγουν στα 
υποστυλώματα. 
 
ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑ 
Τα ξύλινα αυτά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν ως πατήματα σε παιχνίδι - γέφυρα με αιωρούμενα 
πατήματα. Θα έχουν διαστάσεις 95 x 95 x 760mm και ειδικές οπές για να μπορούν να αναρτηθούν σε 
αλυσίδες (DIN 766) ανά 300mm το ένα από το άλλο και σε ύψος 400mm από το έδαφος. Τα άκρα των 
ξύλινων πατημάτων θα πρέπει να φέρουν επίσης ειδικές οπές, διότι θα τα διατρέχουν επίσης δύο 
αλυσίδες οριζόντιες που θα καταλήγουν στα υποστυλώματα της κατασκευής. 
 

 

ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ-Ε  
 
Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις 
 
Ύψος : 560 mm 
Πλάτος : 840 mm 
Μήκος : 2800 mm 
 
 
Γενική Τεχνική Περιγραφή 

 
Αποτελείται από τρία υποστυλώματα και δύο δοκούς. Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες 
κολώνες διαστάσεων 95 x 95 mm σε δύο διαφορετικά ύψη 265 και 425mm. Oι δοκοί διαστάσεων 95 x 95 x 
1500 mm, τοποθετούνται οριζόντια και ανισοϋψή επάνω στα υποστυλώματα, σε ύψος 560 mm και 400 
από το έδαφος, σχηματίζοντας μεταξύ τους γωνία 150ο. 

 
 

 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΤΥΠΟΥ ‘Λ’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σύστημα  υποστυλωμάτων αποτελούμενο από  τέσσερις  ξύλινες δοκούς διατομής  95x95x1050mm 
τοποθετημένες ανά ζεύγη και υπό γωνία μεταξύ τους 100ο ,σχηματίζοντας αναρρίχηση σκάλας τύπου "Λ" .   
Πάνω στις δοκούς των υποστυλωμάτων, τοποθετούνται 3 ξύλινοι δοκοί διατομής 45x95x780mm σε κάθε 
πλευρά, που αποσκοπούν τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του χρήστη. 
 
 
 

Ενδεικτικές Γενικές 
διαστάσεις 
Ύψος 830 
Μήκος 2000 
Πλάτος 800 
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Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε  

Καλαμπάκι,  22.04.2020  Καλαμπάκι, 22.04.2020 

   

   

   

Τσεγγελίδης Φίλανδρος  Σωφρονιάδου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΣΑΤΑ Δήμου Δοξάτου έτους 2019 συνολικού 
ποσού 18.000,00 € 
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15/7135.01 σχετική πίστωση εξόδων του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Δήμου Δοξάτου  ποσού 18.000,00€1  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε ευρώ είναι 17.999,84€ (με Φ.Π.Α) 
Ο Προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΤΥΠΟΥ Α 

ΤΕΜ 1                         
1.600,00     

2 ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΤΕΜ 1 
                           
620,00     

3 ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΕ ΒΑΓΟΝΙΑ ΤΕΜ 1 
                        
2.080,00     

4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ ΤΕΜ 1 
                           
340,00     

5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΕΜ 1                            
360,00     

6 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ - F ΤΕΜ 1                            

398,00     

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΘΕΣΙΑ ΤΕΜ 1                            
795,00     

8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΤΕΜ 1                            
725,00     

9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΤΥΠΟΥ Α 

ΤΕΜ 1                            
340,00     

10 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΜ 1                    

2.850,00     

11 ΣΠΙΤΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 1                    
1.880,00     

12 
ΜΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 

ΤΕΜ 1 
                      
980,00     

13 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΕΜ 1                       

750,00     

14 
ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ - Ε 

ΤΕΜ 1 
                      
300,00     

1 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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15 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΥΠΟΥ ΄Λ΄ 

ΤΕΜ 1 
498,00 

 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.516,00 

   ΦΠΑ 24% 3.483,84 

   ΣΥΝΟΛΟ 17.999,84 

 
 

 
Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε  

Καλαμπάκι 22 /04/2020  Καλαμπάκι,  22 /04 /2020 

   

   

   

Τσεγγελίδης Φίλανδρος  Σωφρονιάδου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1: Διατάξεις 

Η ανάθεση της  προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)''  
 Τις διατάξεις του Ν. 3258/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010), ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης'' 
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), ''Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων'' 
 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010),  ''Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις'' 

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), ''Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις'' 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
1. Προϋπολογισμός και τεχνικές προδιαγραφές 
2. Συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Τεχνική περιγραφή 
 

Άρθρο 3: Προμήθεια 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 17.999,84  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών είναι οι αύλειοι χώροι των δύο νηπιαγωγείων Καλαμπακίου (1ου και 2ου)  
Οι ειδικότερες θέσεις τοποθέτησης των παιχνιδιών παρουσιάζονται στα σχέδια και θα υποδειχθούν από 
την ΤΥ Δήμου Δοξάτου. 
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της προμήθειας είναι είκοσι ημέρες (20) από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης .Οι προμήθειες  θα παρέχονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης.  

 

Άρθρο 6: Παραλαβή προμηθειών  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 2212 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα (επιμέτρηση εργασιών, τεχνική έκθεση) στην αριθμ. 31/2020 συνταχθείσα μελέτη του 

2 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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παραρτήματος . Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος , μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων3. 

 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας 
και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης της 
διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλπ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα γίνεται 
σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.  

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται και ισχύουν, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος 
βαρύνει το Δήμο. 

 

3 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
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Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική 
νομοθεσία για ανάλογους χώρους.   

 

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 
συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ 
όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 
συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.  

              

 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε  

Καλαμπάκι, 22 /04/2020  Καλαμπάκι, 22/04/2020 

   

   

   

Τσεγγελίδης Φίλανδρος  Σωφρονιάδου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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