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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΑΡ.ΠΡΟΜ.: 85/2017 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 224.600,00 € 
Φ.Π.Α  (24%): 53.904,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ: 278.504,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ΔΕ 
ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
 

   
          
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 85/2017 

  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικής 

χαράς ΑΜΕΑ στο ΟΤ 819 και χώρου περιπάτου στο ΟΤ 834 της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. 

Αναλυτικότερα: 

 

Ο.Τ. 819 

Υφιστάμενη κατάσταση: Το ΟΤ 819 που περικλείεται από τις οδούς Ολύμπου, Άνοιξης, Ελ. Βενιζέλου 

και Ρόδων, βρίσκεται στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. Αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένο το 

σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου ως προς τις κλίσεις και την χωματουργική του διαμόρφωση και 

αξιοποιημένο περίπου το μισό όπου υπάρχει δίκτυο μονοπατιών, παιδική χαρά και όργανα άθλησης 

ενηλίκων. Στο υπόλοιπο μισό του οικοδομικού τετραγώνου πέραν της διαμόρφωσης (ομοιόμορφη 

κλίση, περιμετρικά πεζοδρόμια και φωτισμός) υπάρχουν σχετικά αραιά δέντρα και κανενός είδους 

άλλη παρέμβαση. 

Πρόταση:  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται: 

 Χωροθέτηση νέας πιστοποιημένης παιδικής χαράς κατάλληλης για ΑΜΕΑ, η οποία θα 

αποτελέσει την πρώτη παιδική χαρά αποκλειστικά για ΑΜΕΑ του δήμου μας και μια από τις 

λίγες με τέτοιου είδους αποκλειστική χρήση της ευρύτερης περιοχής. 

 Χωροθέτηση περιπατητικής διαδρομής με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (σταθεροποιημένο 

δάπεδο από πατημένο χώμα). 

 Ενίσχυση του φωτισμού πέριξ της νέας παιδικής χαράς και της περιπατητικής διαδρομής. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, κάδοι 

απορριμμάτων, ξύλινο κιόσκι) που θα καταστήσουν το σύνολο του χώρου φιλικό προς χρήση 

είτε για περίπατο είτε για αναψυχή. 
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 Ενίσχυση του αστικού πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και θάμνων. 

 

Ο.Τ. 834 

 

Υφιστάμενη κατάσταση: Το Ο.Τ. 834 που περικλείεται από τις οδούς Μυρτιάς, Άνοιξης, Ελ. Βενιζέλου 

και Ρόδων, βρίσκεται στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. Αποτελεί συνέχεια του ΟΤ 819 και μεταξύ 

παρεμβάλετε η οδός Ρόδων. Σήμερα εντός του περιγράμματος του οικοδομικού τετραγώνου 

κυριαρχούν ήπιες κλίσεις και απαιτούνται μικρές διαμορφώσεις. Το σύνολο του οικοδομικού 

τετραγώνου καλύπτεται από δέντρα (κάποια εκ των οποίων αρκετά μεγάλα) που προέκυψαν είτε ως 

αυτοφυή είτε από παλαιότερη δεντροφύτευση του δήμου. 

Πρόταση: 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μετατροπή του ΟΤ 834 σε πάρκο περιπάτου και αναψυχής με 

τις εξής παρεμβάσεις: 

 Εργασίες εξομάλυνσης εδάφους στις μικρές περιοχές που απαιτείται. 

 Χωροθέτηση περιπατητικής διαδρομής με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (σταθεροποιημένο 

δάπεδο από πατημένο χώμα). 

 Ενίσχυση του φωτισμού πέριξ της περιπατητικής διαδρομής και των χώρων δραστηριοτήτων. 

 Ενίσχυση αστικού πρασίνου με δημιουργία βοτανόκηπου από αρωματικά φυτά. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, κάδοι 

απορριμμάτων) που θα καταστήσουν το σύνολο του χώρου φιλικό προς χρήση είτε για 

περίπατο είτε για αναψυχή. 

 Χωροθέτηση διάσπαρτα στο χώρο θέσεων δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους όπως 

χώρος άθλησης σε σύστημα από μονόζυγα / πολύζυγα, υπαίθριο τραπέζι πιγκ πόγκ, δοκός 

ισορροπίας για μικρά παιδιά, τραπεζόπαγκοι με σκακιέρες κλπ. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο οικοδομικά τετράγωνα της παρέμβασης ουσιαστικά θα λειτουργήσουν 

ως ενιαίος χώρος αναψυχής για το παιδί και την οικογένεια αφού συνορεύουν μεταξύ τους, η δε 

έκταση του υπό παρέμβαση χώρου είναι περίπου 6,7 στρέμματα γεγονός που τον καθιστά και 

υπερτοπικού χαρακτήρα με δεδομένο το γεγονός ότι συνορεύει με τον γειτονικό Δήμο Χαλανδρίου. 

 

Η ανωτέρω προμήθεια  εντάσσεται στην εξής κατηγορία όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κωδικούς CPV: 

CPV 37535200-9  Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

CPV 34928400-2  Αστικός εξοπλισμός  

CPV 45112711-2  Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

278.504,00 €, με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α. 15.7135.0024 , του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Παλλήνης. 

 
 

ΠΑΛΛΗΝΗ 12/12/2017 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΠΤ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 12/12/2017 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ 

ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 
834 ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
   

          
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 85/2017 

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ. 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
CPV 

1 Προμήθεια σταθεροποιημένου δαπέδου 480,00 m² 40,00 € 19.200,00 € 34928400-2 

2 Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας πάχους 4cm 340,00 m² 60,00 € 20.400,00 € 34928400-2 

3 Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας πάχους 7cm 120,00 m² 70,00 € 8.400,00 € 34928400-2 

4 Προμήθεια ξύλινου τραπεζόπαγκου 16,00 τεμ. 500,00 € 8.000,00 € 34928400-2 

5 Προμήθεια ξύλινου τραπεζόπαγκου με σκακιέρα 2,00 τεμ. 800,00 € 1.600,00 € 34928400-2 

6 Προμήθεια καθιστικών 8,00 τεμ. 300,00 € 2.400,00 € 34928400-2 

7 Προμήθεια οχταγωνικού κιοσκιού 1,00 τεμ. 6.000,00 € 6.000,00 € 34928400-2 

8 Προμήθεια επιστήλιου κάδου απορριμμάτων 20,00 τεμ. 300,00 € 6.000,00 € 34928400-2 

9 Προμήθεια ιστού φωτισμού 22,00 τεμ. 1.200,00 € 26.400,00 € 34928400-2 

10 Προμήθεια καμπύλων καθιστικών 2,00 τεμ. 4.000,00 € 8.000,00 € 34928400-2 

11 Προμήθεια κούνιας δύο θέσεων AMEA 1,00 τεμ. 2.400,00 € 2.400,00 € 37535200-9   

12 Προμήθεια μεταλλικής κούνιας τύπου φωλιά 1,00 τεμ. 2.300,00 € 2.300,00 € 37535200-9   

13 
Προμήθεια σύνθετου οργάνου κατάλληλο και 
για ΑΜΕΑ 

1,00 τεμ. 26.500,00 € 26.500,00 € 37535200-9   

14 
Προμήθεια σύνθετης δραστηριότητας 
αναρρίχησης 

1,00 τεμ. 3.500,00 € 3.500,00 € 37535200-9   

15 Προμήθεια κούνιας ΑΜΕΑ  1,00 τεμ. 5.500,00 € 5.500,00 € 37535200-9   

16 Προμήθεια σύνθεσης από μονόζυγα 1,00 τεμ. 5.500,00 € 5.500,00 € 37535200-9   

17 
Προμήθεια ξύλινων κορμών δέντρων διαμέτρου 
12 cm για δημιουργία παρτεριών 

800,00 μμ 14,00 € 11.200,00 € 34928400-2 

18 Προμήθεια επιτραπέζιου παιχνιδιού πινκ πονκ 1,00 τεμ. 2.500,00 € 2.500,00 € 37535200-9   

19 
Προμήθεια οργάνου αποτελούμενο από σφαίρες 
ισορροπίας – αιώρησης 

1,00 τεμ. 5.000,00 € 5.000,00 € 37535200-9   

20 
Προμήθεια περιστροφικού – ταλαντευόμενου 
οργάνου 

1,00 τεμ. 4.000,00 € 4.000,00 € 37535200-9   

21 Προμήθεια περίφραξης παιδικής χαράς 105,00 μμ 60,00 € 6.300,00 € 34928400-2 

22 Προμήθεια και εγκατάσταση κρουνού 1,00 τεμ. 500,00 € 500,00 € 34928400-2 

23 Προμήθεια και φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ4 350,00 τεμ. 10,00 € 3.500,00 € 34928400-2 
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α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ. 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 

24 Προμήθεια και φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ2 1.000,00 τεμ. 4,00 € 4.000,00 € 34928400-2 

25 
Προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού 
δικτύου 

1 κατ΄αποκ. 2.500,00 € 2.500,00 € 34928400-2 

26 Εργασίες διαμόρφωσης  1 κατ΄αποκ 26.000,00 € 26.000,00 € 45112711-2   

27 Εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού 1 κατ΄αποκ 7.000,00 € 7.000,00 € 45112711-2   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 224.600,00 € 

ΦΠΑ (24%): 53.904,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 278.504,00 € 

 
ΠΑΛΛΗΝΗ 12/12/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΠΤ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 12/12/2017 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ΔΕ 

ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
 

   
          
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 85/2017 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Α.Τ. 1  Προμήθεια σταθεροποιημένου δαπέδου 
 
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου, πάχους συμπυκνωμένης στρώσης 8 cm. 

To χρησιμοποιούμενο υλικό θα προέρχεται από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, 

πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο μίγμα θα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή 

άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά 

αδρανή σε μορφή χαλικιού ή γαρμπιλιού, διότι επηρεάζουν αρνητικά την εππεδότητα και 

ελαστικότητα της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. 

Η στρώση του σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου, τελικού ενιαίου πάχους μετά την 

ολοκλήρωση της συμπίεσης σε πάχος 8 cm, κατασκευάζεται σε πλήρως διαμορφωμένη και 

συμπυκνωμένη στρώση (υπόβαση).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη 

θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (αρχικό 10 cm) 

μέχρι να επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 cm μετά την συμπίεση του, η 

συμπύκνωση και η κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα 

ασυμπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. 

(Τιμή ανά m²) 

 

 ΕΥΡΩ:        ΣΑΡΑΝΤΑ (40,00 €)  

 
 
 
Α.Τ. 2  Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας πάχους 4 cm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και 

πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, διαστάσεων 500 x 500 mm πάχους 

4εκ. 
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Το δάπεδο θα απορροφά τους κραδασμούς και θα κάνει ανώδυνο τον τραυματισμό του 

παιδιού από πιθανή πτώση κατά EN1177. H κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής υδάτων. 

Η κάτω πλευρά θα κατασκευαστεί κατάλληλα, έτσι ώστε με την κατάλληλη ρήση που θα έχει 

δοθεί στο υπόστρωμα πριν την τοποθέτηση του δαπέδου, δεν θα κρατά νερά στο κάτω μέρος 

του δαπέδου. 

Η εγκατάσταση του δαπέδου θα γίνει με πύρους που θα ενώνουν τα δάπεδα μεταξύ τους (σε 

οπές που έχουν ήδη τα δάπεδα) και περιμετρικά καλούνται με το έδαφος με κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Το δάπεδο θα τοποθετηθεί σε βάση από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα η αξία της οποίας περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος. 

(Τιμή ανά m² ) 

 

 ΕΥΡΩ:        ΕΞΗΝΤΑ (60,00 €)  

 
 
 
Α.Τ. 3  Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας πάχους 7 cm 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και 

πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, διαστάσεων 500 x 500 mm πάχους 

4εκ. 

Το δάπεδο θα απορροφά τους κραδασμούς και θα κάνει ανώδυνο τον τραυματισμό του 

παιδιού από πιθανή πτώση κατά EN1177. H κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής υδάτων. 

Η κάτω πλευρά θα κατασκευαστεί κατάλληλα, έτσι ώστε με την κατάλληλη ρήση που θα έχει 

δοθεί στο υπόστρωμα πριν την τοποθέτηση του δαπέδου, δεν θα κρατά νερά στο κάτω μέρος 

του δαπέδου. 

Η εγκατάσταση του δαπέδου θα γίνει με πύρους που θα ενώνουν τα δάπεδα μεταξύ τους (σε 

οπές που έχουν ήδη τα δάπεδα) και περιμετρικά καλούνται με το έδαφος με κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Το δάπεδο θα τοποθετηθεί σε βάση από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα η αξία της οποίας περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος. 

(Τιμή ανά m² ) 

 

 ΕΥΡΩ:        ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70,00 €)  

 
 
Α.Τ. 4  Προμήθεια ξύλινου τραπεζόπαγκου 
Ο τραπεζοπάγκος θα αποτελείται από ένα τραπέζι, δύο καθίσματα ενσωματωμένα στο τραπέζι  

και θα έχει γενικές διαστάσεις 1.650 x 1.800 mm.  
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Το τραπέζι θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50 x 150 mm και θα έχει γενικές 

διαστάσεις 960 x 1.800 mm.  

Η στήριξη της επιφάνειας αυτής θα επιτευχθεί εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 

υποστυλώματα διατομής 50 x 100 mm. Προς ενίσχυση των υποστυλωμάτων θα τοποθετηθούν 

εκατέρωθεν αυτών και παράλληλα δύο τεμάχια ξύλου διατομής 50 x 100 mm στην κάθε 

πλευρά.  

Το κάθε κάθισμα θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50 x 150 mm και μήκους 1.800 

mm, το οποίο θα στηρίζεται στα υποστυλώματα μέσω των κάτω παράλληλων τεμαχίων. 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού τύπου, με 

κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο θα 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 χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, κάδμιο 

και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα 

προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές 

συνθήκες. Τα χρώματα θα είναι αβλαβή για τους χρήστες, μη τοξικά, φιλικά προς το 

περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων θα γίνονται είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε 

με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον.  

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

ξυλεία πεύκης, αρκτικού τύπου και 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. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης.  

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

ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας, θα είναι απολύτως ακίνδυνα 

για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και 

θα δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις 

της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα  

C 16/20.  
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Όλη η παραπάνω κατασκευή, (καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται) θα είναι  

κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και 1177:2008 

και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλόλητα και 

η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 

 ΕΥΡΩ:        ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (500,00 €)  

 
 
Α.Τ. 5  Προμήθεια ξύλινου τραπεζόπαγκου με σκακιέρα 
Ο τραπεζοπάγκος θα αποτελείται από ένα τραπέζι, δύο καθίσματα ενσωματωμένα στο τραπέζι  

και θα έχει γενικές διαστάσεις 1.650 x 1.800 mm.  

Το τραπέζι θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50 x 150 mm και θα έχει γενικές 

διαστάσεις 960 x 1.800 mm. Πάνω σε αυτό θα υπάρχει ενσωματωμένο ένα παιχνίδι τύπου 

σκακιέρα. 

Η στήριξη της επιφάνειας αυτής θα επιτευχθεί εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα 

υποστυλώματα διατομής 50 x 100 mm. Προς ενίσχυση των υποστυλωμάτων θα τοποθετηθούν 

εκατέρωθεν αυτών και παράλληλα δύο τεμάχια ξύλου διατομής 50 x 100 mm στην κάθε 

πλευρά.  

Το κάθε κάθισμα θα αποτελείται από ξύλινα τεμάχια διατομής 50 x 150 mm και μήκους 1.800 

mm, το οποίο θα στηρίζεται στα υποστυλώματα μέσω των κάτω παράλληλων τεμαχίων. 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού τύπου, με 

κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο θα 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 χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, κάδμιο 

και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα 

προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές 

συνθήκες. Τα χρώματα θα είναι αβλαβή για τους χρήστες, μη τοξικά, φιλικά προς το 

περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων θα γίνονται είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε 

με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον.  

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

ξυλεία πεύκης, αρκτικού τύπου και θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) 
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σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας, 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης.  

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

ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας, θα είναι απολύτως ακίνδυνα 

για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και 

θα δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις 

της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα  

C 16/20.  

Όλη η παραπάνω κατασκευή, (καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται) θα είναι  

κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και 1177:2008 

και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλόλητα και 

η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

 (Τιμή ανά τεμ.) 

 

 ΕΥΡΩ:        ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (800,00 €)  

 

Α.Τ. 6  Προμήθεια καθιστικών 

Το καθιστικό θα αποτελείται από δύο μεταλλικά στηρίγματα έδρασης και 2 ξύλινα μέρη 

(κάθισμα  και πλάτη).  Τα ξύλινα μέρη θα αποτελούνται από πέντε δοκούς διαστάσεων 1740 χ 

95 χ 45 mm, οι τρείς για το κάθισμα και οι δύο για την πλάτη, με άκρα στρογγυλεμένα 

(R=10mm) για την αποφυγή τραυματισμών.   

Το κάθε στήριγμα θα κατασκευάζεται από μία μεταλλική δοκό Π, διαστάσεων διατομής 25-50-

25 mm, και ένα μεταλλικό σωλήνα Φ 60 mm. 

Η δοκός θα είναι καμπυλωμένη σε αμβλεία γωνία. Στο ένα σκέλος της γωνίας βιδώνονται οι 

ξύλινες δοκοί του καθίσματος, και στο άλλο σκέλος οι ξύλινες δοκοί της πλάτης.  

Ο σωλήνας θα έχει μορφή Π, με καμπύλες 97ο . 

Η καμπύλη μεταλλική δοκός  Π θα συγκολληθεί στην πλευρά του Π του σωλήνα, σε ύψος 370 

mm  πάνω από το δάπεδο του χώρου. 
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 Στο κάτω μέρος των άκρων του σωλήνα θα συγκολληθούν μεταλλικές  λάμες, διαστάσεων 120 

χ 60 χ 5mm., μέσω των οποίων βιδώνεται στην θεμελίωση.  

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη αρκτικού τύπου, με 

κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο θα 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 χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, κάδμιο 

και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα 

προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές 

συνθήκες. Τα χρώματα θα 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 θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα 

παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

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

ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπου και 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 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα 

είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών 

στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. 

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

ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας, θα είναι απολύτως ακίνδυνα 

για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και 

θα δίνουν μεγάλη αντοχή στην κατασκευή. 

Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα  

C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου  θα πακτώνονται στο σκυρόδεμα 

της βάσης. 

Όλη η παραπάνω κατασκευή, (καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται) θα είναι  

κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και 

1177:2008. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300,00 €)  
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Α.Τ. 7  Προμήθεια οχταγωνικού κιοσκιού 
 
Το οχταγωνικό κιόσκι θα κατασκευαστεί από μασίφ ξυλεία πεύκης και θα αποτελείται από 

οχτώ σύνθετες κολώνες συνολικής διατομής 150 χ 150 mm, με δύο επιμέρους κολώνες 

διατομής 150 χ 50 mm και μήκους 2,50 m. Ανάμεσα στις κολώνες θα τοποθετηθούν ξύλινοι 

αποστάτες ίδιας διατομής. Το κιόσκι θα έχει μήκος 4 m, ύψος 3,00 m και μήκος πλευράς 1,50 

m. Οι οχτώ επικλινείς δοκοί θα κατασκευάζονται από ξυλεία διατομής 150 χ 70 mm και θα 

έχουν μήκος περίπου 2m. Επάνω στις κεκλιμένες δοκούς θα τοποθετηθεί ραμποτέ διατομής 12 

χ 2 cm και επάνω σε αυτό ασφαλτόπανο. Το κιόσκι θα διαθέτει παγκάκια τα οποία θα 

αποτελούνται από δύο ξύλινα τμήματα διατομής 4,5 χ 10 cm το καθένα από τα οποία θα 

στηρίζεται σε δύο ξύλινα τμήματα διατομής 9 Χ 9 cm και μήκους 32 cm. Το ξύλινο τμήμα θα 

συνδέεται με τις κολώνες του οκτάγωνου μέσω διαγώνιων ξύλινων τμημάτων διατομής 4,5 x 9 

cm και μήκους 30 cm. Η απόσταση του καθίσματος από το πάτωμα είναι 42 cm και η πλάτη 

του κάθε παγκακιού θα αποτελείται από δύο ξύλινα στοιχεία διατομής 4,5Χ10 cm Η κάθε 

πλάτη είναι τοποθετημένη σε απόσταση 82 cm από το έδαφος. 

 (Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000,00 €)  

 
 
Α.Τ. 8  Προμήθεια επιστήλιου κάδου απορριμμάτων 
 

Ο κάδος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και 

εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο σκελετός θα κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 

3mm και διαστάσεων 950x40mm διαμορφωμένες σε κυκλική στεφάνη διαμέτρου 300mm και 

τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος. Ο μεταλλικός σκελετός θα επενδυθεί με ξύλα διατομής 

45x30mm και μήκους 520mm. Ο μεταλλικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, θα έχει διάμετρο Φ300mm και ύψος 465mm. Τα 

μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι από 

χάλυβα θερμογαλβανισμένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο. Οι διαστάσεις και οι 

διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα 

οποία έχουν μελετηθεί. Τα βερνίκια και τα χρώματα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα 

και μεταλλικά µμέρη θα είναι ειδικά για εξωτερική χρήση και θα είναι απολύτως ακίνδυνα για 

τους χρήστες. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300,00 €)  
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Α.Τ. 9  Προμήθεια ιστού φωτισμού 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 

οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: 

Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 

"Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 

EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 

λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 

124 πλήρως τοποθετημένα. 

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

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 

προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό 

αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με 

χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 

Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη 

μανδάλωσής της.  

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, 

επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι 

περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη 

τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (1.200,00 €)  
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Α.Τ. 10  Προμήθεια καμπύλων καθιστικών 
 
Παγκάκι κοινόχρηστων χώρων κατασκευασμένο από ξύλο πεύκου και μέταλλο με διάταξη 

σχήματος ‘S’.  

Τα ξύλα του κεντρικού καθίσματος  θα έχουν διαστάσεις 7 x 12 x 70 εκατοστά και θα 

τοποθετούνται σε μεταλλικές βάσεις από στραντζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 5χιλ. Το 

καθιστικό θα σχηματίζει δύο ανεστραμμένα τόξα, και συνολικά θα έχει μήκος περίπου 4,5 

μέτρα και πλάτος περίπου 1 μέτρο.  

Όλες  οι εξωτερικές γωνίες που θα έρχονται σε επαφή με τον χρήστη θα είναι 

στρογγυλευμένες με ακτίνα στρογγύλευσης κατ’ ελάχιστον 8 χιλιοστά. Τα ξύλα θα 

εμποτίζονται στην τελική τους μορφή και στην συνέχεια θα εμβαπτίζονται σε υγροαπωθητικό 

διάλυμα. 

Η τοποθέτηση των παγκακιών θα γίνεται με βύσματα σε τσιμέντο. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (4.000,00 €)  

 
 
Α.Τ. 11    Προμήθεια κούνιας δύο θέσεων AMEA 
 

Η κούνια δύο θέσεων AMEA θα έχει γενικές διαστάσεις 3.230 χ 1.520 mm και ύψος 2.400 mm. 

Θα αποτελείται από μία οριζόντια δοκό διατομής 95 χ 120 mm, η οποία θα καταλήγει σε 

μεταλλικό κομβοέλασμα πάχους 4 mm. Η στήριξη της ενιαίας δοκού θα επιτυγχάνεται 

εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95 χ 95 mm. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. 

Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιημένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα 

θα έχει κρίκους διατομής 6 mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση 

δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετηθούν τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των 

προτύπων ΕΝ 1176. 

Τα καθίσματα AMEA θα έχουν μορφή αρκουδάκι (και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες), από 

περιστροφικά χυτευμένο πολυαιθυλένιο. Το πολυαιθυλένιο θα είναι 100% ανακυκλώσιμο και 

θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΕΝ 1176-2:2008. 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 351 και θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες 

διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. 
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Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη 

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιμώνται τα 

υλικά που θα έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. 

Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. θα 

καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την 

ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά για τις 

κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας, θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους 

χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς 

προτύπων ΕΝ 71. 

Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα  

C 16/20 και μεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωμάτων του σύνθετου οργάνου με 

την θεμελίωση θα γίνεται μέσω μεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90 χ 90 χ 3,5 mm.  

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (2.400,00 €)  

 
 
 
Α.Τ. 12    Προμήθεια μεταλλικής κούνιας τύπου φωλιά 
 

Η κούνια φωλιά με ένα κάθισμα θα έχει γενικές διαστάσεις 2798 χ 1200 mm και ύψος 1856 

mm και θα αποτελείται από δύο μεταλλικά, κυρτά  υποστυλώματα με κλίση προς τα μέσα και 

διατομής Ø 3’’ που θα πακτώνονται  στο έδαφος μέσω ειδικών μεταλλικών βάσεων. Στα άκρα 

των υποστυλωμάτων, σε πρόσθετη συγκολλημένη μεταλλική επιφάνεια, θα στερεώνονται τα 

δύο κουζινέτα, από όπου αναρτάται  το κάθισμα κούνιας φωλιά. 

Συγκεκριμένα τα δύο κουζινέτα διπλής κίνησης θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σημεία και 

την γωνία που υποδεικνύει το πρότυπο ΕΝ 1176. Το καθένα θα φέρει άξονα με σπείρωμα, ο 

οποίος θα βιδώνεται στην μεταλλική δοκό και θα πακτώνεται μέσω περικοχλίων. Επιπλέον, θα 

υπάρχει μεταλλική άρθρωση που θα επιτρέπει την εμπρόσθια και την πίσω κίνηση στον 
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χρήστη. Τέλος, σε αυτό θα προσαρτηθεί περιστροφικό κράτημα αλυσίδας, ώστε να δίνει 

ελευθερία στην περιστροφική κίνηση και την δυνατότητα επαναφοράς των αλυσίδων στην 

αρχική κατάσταση τους.  

Το κάθισμα φωλιά θα κατασκευάζεται από ένα μεταλλικό στεφάνι, επενδυμένο με σχοινί 

πολυπροπυλενίου, και από το δίχτυ που δημιουργεί τη θέση καθίσματος. Η ανάρτηση στο 

σκελετό θα πραγματοποιείται μέσω αλυσίδων. 

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. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. 

Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 mm θα 

καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την 

ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

Τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα μεταλλικά μέρη θα είναι ειδικά για τις 

κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας, θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους 

χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς 

προτύπων ΕΝ 71. 

Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα  

C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου θα πακτώνονται στο σκυρόδεμα 

της βάσης. 

Όλη η παραπάνω κατασκευή, καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα είναι 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τον κανονισμούς  ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176:2008., και ΕΝ1177:2008. 

Όλη η παραπάνω κατασκευή, (καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται) θα είναι  

κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και 1177:2008 

και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλόλητα και 

η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 
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Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176:2008. 

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

του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 

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

Η εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού είναι θα πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (2.300,00 €)  

 
 
Α.Τ. 13    Προμήθεια σύνθετου οργάνου κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 
 

Το σύνθετο όργανο θα  αποτελείται από: 

 Δύο  τετράγωνους πύργους ασκεπείς. 

 Ένα τριγωνικό πύργο ασκεπή. 

 Τρείς τετράγωνους πύργους με στέγη 

 Έξι γέφυρες 

 Μία γέφυρα σήραγγα 

 Μία καμπύλη ράμπα αναρρίχησης. 

 Τρεις τσουλήθρες. 

 Ένα πάνελ αναρρίχησης. 

 Δύο ράμπες ανάβασης 

Ο ασκεπής πύργος θα έχει κάτοψη ορθογώνιου τριγώνου, με ορθογώνιες πλευρές 1110 mm. 

Θα κατασκευάζεται από  ένα ξύλινο στύλο, διατομής 95 χ 95 mm και ύψους 2000 mm, και δύο 

στύλους του πύργου Π2,  διατομής 95 χ 95 mm. και ύψους 2780 mm. 

 Ο πύργος θα έχει μία πλατφόρμα. H πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης, πάχους 21 mm, με αντιολισθηρή επένδυση και θα στηρίζεται περιμετρικά, επάνω 

σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95 χ 45 mm, συνδεδεμένες στους στύλους του 

πύργου. Το ύψος  του δαπέδου της πλατφόρμας  από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα 

είναι  900 mm. 

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο ξύλινες κουπαστές 

 Ένα προστατευτικό σύστημα, εισόδου τσουλήθρας 
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Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει πλάτος 540 mm. Το μήκος ολίσθησης θα είναι 1.800 mm 

και πλάτος 540 mm, για πλατφόρμα σε ύψος 900 mm από το δάπεδο του οργάνου. Η σκάφη 

θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές 

κουπαστές από πάνελ  HPL  πάχους 15 mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι 

κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm και θα έχει γενικές 

διαστάσεις 920 χ 350 χ 1000mm. Αυτό θα αποτελείται από δύο κομμάτια που θα 

τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης  εισόδου της τσουλήθρας, με στρογγυλεμένες ακμές και 

γωνίες, και στο πάνω μέρος τους θα τοποθετείται μπάρα ασφαλείας εισόδου τσουλήθρας, 

κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου 1” βαρέους τύπου, βαμμένη ηλεκτροστατικά. 

Το όργανο θα είναι πιστοποιημένο κατά EN-1176. 

Ο δεύτερος πύργος θα έχει κάτοψη 1110 χ 1110 και θα κατασκευάζεται από τέσσερις  ξύλινους 

στύλους διατομής 95 χ 95 mm και ύψους 2780 mm.  

Ο πύργος θα έχει μία πλατφόρμα. H πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης, πάχους 21 mm, με αντιολισθηρή επένδυση  και θα στηρίζεται περιμετρικά, επάνω 

σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95 χ 45 mm, συνδεδεμένες στους στύλους του 

πύργου. Το ύψος  του δαπέδου της πλατφόρμας από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα 

είναι 250mm.  

Στο μέσο της πλευράς της πλατφόρμας του πύργου, που βρίσκεται απέναντι από την γέφυρα, 

θα υπάρχει κάθετο προστατευτικό συρματόσχοινο. Το ένα άκρο του συρματόσχοινου θα είναι 

στερεωμένο στην πλατφόρμα, και το άλλο, σε οριζόντιο ξύλινη δοκό διατομής 95 χ 95 mm, 

βιδωμένη ανάμεσα στους στύλους του πύργου, σε ύψος 1800 mm. 

Η στέγη του πύργου θα είναι τετράριχτη και θα αποτελείται από 4 πάνελ κόντρα πλακέ 

θαλάσσης ή HPL πάχους 12 mm, κομμένα σε σχήμα φύλλου δένδρου, διαστάσεων, πλάτος 430 

mm και μήκος  740 mm. Τα τέσσερα άκρα των φύλλων θα συνδέονται μαζί, με ειδικό 

εξάρτημα, και τα άλλα άκρα τους θα συνδέονται πάνω σε κάθε στύλο του πύργου. 

Οι γέφυρες θα έχουν μήκος 2100 mm και πλάτος 920 mm.  Το δάπεδο τους θα κατασκευάζεται 

από οριζόντιες σανίδες μήκους 920 mm, πλάτους 140 mm, και πάχους 45 mm, οι οποίες θα 

στηρίζονται σε δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων 2100 χ 95 χ 45 mm. 

Ο πύργος θα έχει κάτοψη 1110 χ  1110 mm και θα κατασκευάζεται από τέσσερις  ξύλινους 

στύλους, διατομής 95 χ 95 mm και ύψους 3900 mm. Ο πύργος θα έχει δύο πλατφόρμες, μία σε 

ύψος 250 mm, και μία σε ύψος 2000 mm. Οι πλατφόρμες θα είναι κατασκευασμένες από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 21 mm, με αντιολισθηρή επένδυση, και θα στηρίζονται 
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περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95 χ 45 mm, συνδεδεμένες 

στους στύλους του πύργου.  

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο ξύλινες κουπαστές 

 Ένα προστατευτικό εξόδου τσουλήθρας 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει μήκος ολίσθησης 4100 mm και πλάτος 540mm. Η 

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

πλαϊνές κουπαστές από πάνελ HPL 15 mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι 

κατασκευασμένο από πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 mm και θα έχει γενικές διαστάσεις 

920 χ 350 χ 1000 mm. Θα αποτελείται από δύο πλαϊνά κομμάτια που θα βιδώνονται πάνω στις 

κουπαστές της τσουλήθρας, δύο ακόμα κομμάτια που θα καλύπτουν τον χώρο ανάμεσα στα 

υποστυλώματα και την τσουλήθρα, και μία μεταλλική μπάρα κρατήματος. 

Στις άλλες δύο πλευρές της πλατφόρμας ύψους 2000 mm, θα τοποθετηθούν προστατευτικά 

πάνελ, από κόντρα πλακέ θαλάσσης, ύψους 700 mm. 

Η στέγη του πύργου θα είναι τετράριχτη και θα αποτελείται από 4 πάνελ κόντρα πλακέ 

θαλάσσης πάχους 12 mm, κομμένα σε σχήμα φύλλου δένδρου, διαστάσεων, πλάτος 430 mm 

και μήκος  740 mm. Τα τέσσερα άκρα των φύλλων θα συνδέονται μαζί, με ειδικό εξάρτημα, και 

τα άλλα άκρα τους θα συνδέονται πάνω σε κάθε στύλο του πύργου. 

Η γέφυρα θα έχει δάπεδο κυματιστό, με κάτοψη μήκους 2100 mm και πλάτους 920 mm.  Το 

δάπεδο της θα κατασκευάζεται από οριζόντιες σανίδες μήκους 920 mm, πλάτους 140 mm, και 

πάχους 45 mm, οι οποίες θα στηρίζονται σε δύο πλαϊνά ξύλα διαστάσεων 2100 χ 95 χ 45 mm. 

Το δάπεδο της δεύτερης γέφυρας θα κατασκευάζεται από οριζόντιες σανίδες μήκους 920 mm, 

πλάτους 140 mm, και πάχους 45 mm, οι οποίες θα στηρίζονται σε δύο πλαϊνά ξύλα 

διαστάσεων 2100 χ 95 Χχ45 mm. 

Στις δύο διαμήκεις πλευρές της γέφυρας θα τοποθετηθούν προστατευτικά πάνελ, από κόντρα 

πλακέ θαλάσσης, ύψους 700 mm. 

Ο πύργος θα έχει κάτοψη 1110  χ 1110 mm και θα κατασκευάζεται από τέσσερις  ξύλινους 

στύλους, διατομής 95 χ 95 mm και ύψους 3900 mm. Ο πύργος θα έχει δύο πλατφόρμες, μία σε 

ύψος 250 mm, και μία σε ύψος 2000 mm. Οι πλατφόρμες θα είναι κατασκευασμένες από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 21 mm, με αντιολισθηρή επένδυση, και θα στηρίζονται 

περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους δοκούς διατομής 95 χ 45 mm, συνδεδεμένες 

στους στύλους του πύργου. 
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Η στέγη του πύργου θα είναι τετράριχτη και θα αποτελείται από 4 πάνελ κόντρα πλακέ 

θαλάσσης πάχους 15 mm, κομμένα σε σχήμα φύλλου δένδρου, διαστάσεων, πλάτος 430 mm 

και μήκος  740 mm. Τα τέσσερα άκρα των φύλλων θα συνδέονται μαζί, με ειδικό εξάρτημα, και 

τα άλλα άκρα τους συνδέονται πάνω σε κάθε στύλο του πύργου. 

Η γέφυρα θα έχει μήκος 2000 mm και πλάτος 920 mm και αποτελείται: 

 α) Από δύο μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου Φ 48 mm, πάχους 2,1 mm, με κυματιστή μορφή, 

στη θέση κουπαστών της γέφυρας. 

β) Από δύο μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου Φ 48 mm, πάχους 2,1 mm.  με κυματιστή μορφή, 

παράλληλους με τους άλλους δύο, στη θέση των πλευρών του δαπέδου της γέφυρας. 

γ) Από τέσσερις μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου Φ 30 mm πάχους 2,1 mm, σχήματος 

ανεστραμμένου Π, με λοξή διαμόρφωση στις γωνίες του Π. Οι σωλήνες αυτοί θα είναι 

κολλημένοι στην κάτω πλευρά των σωλήνων των πλευρών του δαπέδου της πλατφόρμας, 

κάθετα προς αυτούς, σε ίσες αποστάσεις μεταξύ των. 

Στην πάνω πλευρά των ανεστραμμένων Π θα είναι κολλημένα μεταλλικά πατήματα σε σχήμα 

δίσκου, διαμέτρου Φ200 mm, πάχους 15 mm. Σε κάθε σωλήνα θα υπάρχει ένα ζεύγος 

πατημάτων, σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, και από τις πλευρικές σωλήνες. 

Ο δεύτερος ασκεπής πύργος θα έχει κάτοψη 1110 χ 1110 και θα κατασκευάζεται από τέσσερις  

ξύλινους στύλους 95 χ 95 mm ύψους 2900 mm.  Ο πύργος θα έχει μία πλατφόρμα. H 

πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 21 mm, με 

αντιολισθηρή επένδυση και θα στηρίζεται περιμετρικά, επάνω σε πλαίσιο από ξύλινους 

δοκούς διατομής 95 χ 45 mm, συνδεδεμένες στους στύλους του πύργου.  Το ύψος  του 

δαπέδου της πλατφόρμας, από το δάπεδο του χώρου του οργάνου θα είναι 1800 mm.  

Η τσουλήθρα του θα  αποτελείται από: 

 Μία μεταλλική σκάφη 

 Δύο ξύλινες κουπαστές 

 Ένα προστατευτικό εξόδου τσουλήθρας 

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και έχει μήκος ολίσθησης 2410 mm και πλάτος 540 mm. Η σκάφη 

θα αποτελείται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm και θα βιδώνεται στις δύο πλαϊνές 

κουπαστές από πάνελ HPL 15 mm. Το προστατευτικό εξόδου θα είναι κατασκευασμένο από 

πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης και θα έχει γενικές διαστάσεις 920 x 350 x 1000mm. Θα 

αποτελείται από δύο πλαϊνά κομμάτια που θα βιδώνονται πάνω στις κουπαστές της 

τσουλήθρας, δύο ακόμα κομμάτια που θα καλύπτουν τον χώρο ανάμεσα στα υποστυλώματα 

και την τσουλήθρα, και μία μεταλλική μπάρα κρατήματος 
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Η καμπύλη ράμπα αναρρίχησης θα αποτελείται από ξύλινες σανίδες εμποτισμένης ξυλείας 

Πεύκης αρκτικού κύκλου, διαστάσεων 740  x95 x 45 mm, που θα στερεώνονται σε δύο ξύλινα 

τεμάχια καμπύλου σχήματος. Το άνω μέρος της θα συνδέεται με το πατάρι του πύργου. Επάνω 

στις σανίδες θα στερεώνονται ξύλινα τεμάχια που χρησιμοποιούνται ως πατήματα για την 

ανάβαση. 

Η σήραγγα θα είναι Ø800 mm και μήκους 900 mm. Θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο το 

οποίο θα προστατεύεται έναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία και το στατικό ηλεκτρισμό. Το 

εκάστοτε χρώμα θα είναι μη τοξικό, ομοιογενές καθ’ όλη τη διατομή και τη μάζα. Θα είναι 

μονοκόμματή και θα φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για 

την αποφυγή πτώσεων. 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού τύπου, με 

κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο θα 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 χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, κάδμιο 

και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που θα 

προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές 

συνθήκες. Τα χρώματα θα είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. 

Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων είτε με καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες θα είναι 

φιλικές στο περιβάλλον, θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα 

οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του 

εξοπλισμού. 

Τα στοιχειά από HPL (High Pressure Laminate), υλικό αποτελούνται από κυτταρινικές ίνες 

εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και  

θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο 

εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL. 

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. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι 
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διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. 

Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. θα καλύπτονται 

με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την 

υγεία των παιδιών. 

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

είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας και θα  είναι απολύτως 

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

μέταλλα) και θα δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα θα συμμορφώνουν 

τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα 

C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου θα πακτώνονται στο σκυρόδεμα 

της βάσης. 

Όλη η παραπάνω κατασκευή, (καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται) θα είναι  

κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και 1177:2008 

και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλόλητα και 

η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Η εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (26.500,00 €)  

 
 
Α.Τ. 14    Προμήθεια σύνθετης δραστηριότητας αναρρίχησης 
 

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα Φ45 mm. Η αναρρίχηση θα 

σχηματίζει ένα εξάγωνο και θα αποτελείται από: 

 Έναν κουρπαρισμένο σωλήνα με ένα σχοινί ισορροπίας 

 Ένα ξύλινο δοκό ισορροπίας 

 Μία πλατφόρμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης, σε μορφή φιδάκι 

 Έναν δοκό με καθίσματα 

 Έναν δοκό με καθίσματα με επιφάνεια σε μορφή φιδάκι 
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Τα υλικά κατασκευής θα είναι ξύλινες κολώνες διατομής 95Χ95 mm, η πλατφόρμα και τα 

πατήματα θα είναι κατασκευασμένα από HPL, πάχους 12 mm και το σχοινί από 

συρματόσχοινο Φ16 mm., με επικάλυψη πολυπροπυλενίου. 

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη αρκτικού τύπου, με 

κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο θα 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 χρησιμοποιηθούν για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, 

κάδμιο και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που 

θα προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές 

συνθήκες. Τα χρώματα θα 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 θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα 

παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

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

αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, αρκτικού τύπου και 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 

Τα στοιχειά από HPL (High Pressure Laminate), υλικό θα αποτελούνται από κυτταρινικές ίνες 

εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και  

θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο 

εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL. 

Τα υλικά θα 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. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατομές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. 

Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. θα 

καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την 

ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 
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Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη θα 

είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας, θα είναι απολύτως 

ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) 

και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις 

της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του 

ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα  

C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου θα πακτωθούν στο σκυρόδεμα της 

βάσης. 

Όλη η παραπάνω κατασκευή, (καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται), θα είναι  

κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και 1177:2008 

και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλόλητα και 

η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Η εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (3.500,00 €)  

 
Α.Τ. 15   Προμήθεια κούνιας ΑΜΕΑ  
 
Η κούνια θα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από αμαξίδια ΑΜΕΑ και δεν θα μπορεί να 

εξυπηρετήσει άλλους χρήστες. 

Η κούνια AMEA θα αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό και από μία μεταλλική πλατφόρμα. 

Ο σκελετός θα κατασκευάζεται από σωλήνα και θα αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα 

που σχηματίζουν δύο Λ. Θα πακτώνονται στο έδαφος και θα συνδέονται στις κορυφές των Λ 

με ένα κουρμπαρισμένο μεταλλικό σωλήνα. Στον κουρμπαρισμένο δοκό θα συγκολλούνται 

δύο καμπύλοι σωλήνες Ø2’’ απ΄όπου θα αναρτάται η πλατφόρμα. Στην κορυφή της δοκού θα 

υπάρχει σύστημα υποβοήθησης της αιώρησης. 

Το αμαξίδιο θα εισέρχεται στην κούνια από πλαϊνή πόρτα η οποία όταν κατεβαίνει θα 

δημιουργεί ράμπα ανόδου. 

Το αμαξίδιο εντός της κούνιας θα ασφαλίζεται από πλαίσιο που θα είναι αρθρωμένο στα 

πλάγια της μόλις κατέβει θα ασφαλίζει τον χρήστη μαζί με το αμαξίδιο. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (5.500,00 €)  
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Α.Τ. 16   Προμήθεια σύνθεσης από μονόζυγα 

Το όργανο θα αποτελείται από: 

 Τρεις παράλληλες, οριζόντιες μπάρες, σε ύψος 1200 mm. 

 Μία οριζόντια σκαλιέρα ανάρτησης, σε ύψος 2500 mm. 

 Δύο μπάρες μονόζυγου, σε ύψος 1800 mm. 

 Τέσσερις μπάρες μονόζυγου, σε ύψος 2500 mm. 

 

Το όργανο θα κατασκευάζεται από οχτώ μεταλλικούς στύλους, από κοιλοδοκό, διατομής 80 χ 

80 mm, και πάχους 3,5 mm, με ύψος 2560 mm. 

Οι τρεις παράλληλες οριζόντιες μπάρες θα κατασκευάζονται από μεταλλική σωλήνα διατομής 

Ø 48 mm. Οι δύο ακραίες θα  στηρίζονται στο έδαφος, με κατακόρυφη σωλήνα, και σε ένα 

στύλο η κάθε μία. Η μεσαία θα στηρίζεται και στις δύο πλευρές, σε κατακόρυφες σωλήνες. 

Η σκαλιέρα ανάρτησης θα αποτελείται από δύο παράλληλους οριζόντιους σωλήνες, διατομής 

Ø 48 mm, οι οποίοι θα στηρίζονται σε τέσσερις στύλους, αντίστοιχα. Ανάμεσα στους δύο 

αυτούς σωλήνες, είναι κολλημένοι εννέα οριζόντιοι σωλήνες διατομής Ø 42,4 mm. 

Ανάμεσα στους υπόλοιπους στύλους θα είναι τοποθετημένοι: 

α) Δύο οριζόντιοι σωλήνες, σε ύψος 1800 mm, με μήκος 2000 mm ο καθένας, 

β) Τέσσερις οριζόντιοι σωλήνες σε ύψος 2500 mm, με μήκος 2000 mm οι δύο,  

γ) Μία οριζόντια σωλήνα σε ύψος 2500 mm και μήκος 1500 mm. 

Όλοι οι σωλήνες θα έχουν διατομή Ø 48 mm. 

Όλοι οι κατακόρυφοι μεταλλικοί στύλοι θα πακτώνονται. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (5.500,00 €)  

 
 

Α.Τ. 17   Προμήθεια ξύλινων κορμών δέντρων διαμέτρου 12 cm για δημιουργία παρτεριών 

 

Οι ξύλινοι κορμοί θα είναι εμποτισμένοι με την μέθοδο της υπό πίεσης διαμέτρου 120 mm και 

με μήκη 3000 mm. H τοποθέτηση θα γίνει με μεταλλικά τσινέτα 40 cm και η σύνδεση μεταξύ 

των κορμών με στριφώνια. 

(Τιμή ανά μμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14,00 €)  
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Α.Τ. 18  Προμήθεια επιτραπέζιου παιχνιδιού πινκ πονκ 
 

H πάνω επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένη από επιφάνεια HPL πάχους 14 mm 

με κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε να είναι ανθεκτική σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Θα 

έχει διαστάσεις 2600 χ 1500 mm και θα τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλική κατασκευή από 

κοιλοδοκό διατομής 100 χ 100 mm. Η κατασκευή συμπληρώνεται από διάτρητη λαμαρίνα 

πάχους 3 mm, η οποία λειτουργεί ως «φιλέ». 

 (Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (2.500,00 €)  

 
 
Α.Τ. 19  Προμήθεια οργάνου αποτελούμενο από σφαίρες ισορροπίας – αιώρησης 
 
Η μπάλα θα είναι κατασκευασμένη σε εκμαγείο (καλούπι), εξ ολοκλήρου από θερμοπλαστική 

ουρεθάνη, προκειμένου να είναι ευχάριστη στην αφή. Η μπάλα θα είναι αντιολισθηρή ακόμα 

και όταν είναι βρεγμένη. Στο εσωτερικό της θα είναι ενισχυμένη με έλασμα αλουμινίου, 

πλεγμένο σε ίνες πάχους περίπου 4mm.  

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

ποιότητας AISI 304, ή ισοδύναμο, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Τα μεταλλικά στοιχεία θα αντέχουν σε 

αντίξοες καιρικές συνθήκες και έχουν εξαίρετο φινίρισμα.  

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνει με τη χρήση μιας μεταλλικής βάσης στήριξης από 

θερμογαλβανισμένο χάλυβα. 

Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά, θα είναι απολύτως οικολογικά και αβλαβή για τον χρήστη και το 

περιβάλλον. Επίσης θα είναι εμποτισμένα με οικολογικά, μη τοξικά υλικά, για αντοχή στις 

καιρικές συνθήκες. 

 (Τιμή ανά τεμ.) 
 

 ΕΥΡΩ:        ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (5.000,00 €)  

 
 
Α.Τ. 20  Προμήθεια περιστροφικού – ταλαντευόμενου οργάνου 
 

Το όργανο θα αποτελείται από μία λαβή και ένα πάνελ. Θα διαθέτει τρία τεμάχια σωλήνα 

κατάλληλα διαμορφωμένα και  διατομής Ø 48mm που θα σχηματίζουν διάταξή ανάποδου “U”. 

Αυτά θα συγκολληθούν μεταξύ τους και σε μεταλλικό άξονα παράλληλο με το έδαφος. Αυτός 

θα προσαρτάται σε κατάλληλό μηχανισμό που θα επιτρέπει την περιστροφή και την 
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ταλάντευση ταυτόχρονα. Τέλος, μεταξύ  των παράλληλων σωλήνων θα τοποθετηθεί επιφάνεια 

φτιαγμένη από HPL πάχους 14 mm στην οποία ο χρήστης θα τοποθετεί τα πόδια του. 

 (Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:    ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΑΔΕΣ (4.000,00 €)  

 
 
Α.Τ. 21  Προμήθεια περίφραξης παιδικής χαράς 

Κατασκευή περίφραξης διαστάσεων 200 Χ 8 Χ 100  cm. Οι  κάθετοι  δοκοί  θα κατασκευαστούν 

από κοιλοδοκό 50 X 50 X 2 mm. Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι  θα είναι από κοιλοδοκό 30 Χ 30 Χ 

1,5mm  ενώ τα κάθετα κιγκλιδώματα θα κατασκευαστούν από επιλεγμένη  σουηδική ξυλεία 

πάχους 2  εκατοστών μήκους 84 εκατοστών.  Τα διάκενα μεταξύ των κάθετων σανιδιών θα 

είναι  6 εκατοστά.  

Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από  ξυλεία αρκτικού κύκλου. Θα σχεδιαστούν με τέτοιον 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται  η συσσώρευση νερού.  Η 

σχετική υγρασία θα είναι  10-15%.  Τα χρώματα και  τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για 

την βαφή πρέπει να είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα, θα προστατεύουν από 

τις υπεριώδης ακτίνες και να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2 

Όλοι οι μεταλλικοί  σύνδεσμοι  θα είναι γαλβανισμένοι. 

(Τιμή ανά μμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΕΞΗΝΤΑ (60,00 €)  

 
 
 
Α.Τ. 22  Προμήθεια και εγκατάσταση κρουνού 
 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα 

διακοσμητικό πάνελ σε σχήμα λουλουδιού.  

Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm θα καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα πάχους 

4mm. Η στερέωση της βρύσης θα γίνει μέσω του χαλυβδοελάσματος, το οποίο θα φέρει 

τέσσερις τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας, ή πάκτωση σε χώμα με 

την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. 

Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας θα σχηματίζει καμπύλη 90ο και μέσω κωνικού 

εξαρτήματος προσαρμογής θα καταλήγει σε φλάντζα Φ200 mm.  

Στην εμπρός πλευρά της φλάντζας θα βιδωθεί το διακοσμητικό πάνελ σχήματος λουλουδιού, 

διαστάσεων 465 x 500 mm.  
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Ο μηχανισμός της βρύσης θα αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια 

ροής και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό 

ελατηρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση 

του εμβόλου.  

Η παροχή του νερού θα γίνεται μέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος θα διέρχεται 

μέσα από τον κεντρικό σωλήνα της κατασκευής. 

Στο δάπεδο, εμπρός από την βρύση, στο σημείο ροής θα υπάρχει σχάρα αποχέτευσης, 

διαστάσεων 300 mm πλάτος χ 420 mm μήκος και θα κατασκευάζεται από λάμα 50 χ 5 mm 

γαλβανισμένη εν θερμώ. 

Το υλικό HPL (High Pressure Laminate) θα αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες με 

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

εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε 

αμινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυμμα, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.  

Προτιμώνται τα υλικά που θα 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. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, 

σύνδεσμοι κλπ) θα 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. θα καλύπτονται 

με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την 

υγεία των παιδιών. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα μεταλλικά μέρη θα 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 θα δίνουν 

μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Τα χρώματα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς 

προτύπων ΕΝ 71. 

Οι θεμελιώσεις τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176-

1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα  C 16/20. 

Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου θα  πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης 

Όλη η παραπάνω κατασκευή, καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα είναι 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τον κανονισμούς  ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176:2008., και ΕΝ1177:2008 
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Όλη η παραπάνω κατασκευή, (καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται) θα είναι  

κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και 1177:2008 

και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλόλητα και 

η συμμόρφωση της με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176:2008. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (500,00 €)  

 
 
Α.Τ. 23  Προμήθεια και φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ4 
 
Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 

συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 

μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 

καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

09-01-00. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΔΕΚΑ (10,00 €)  

 
 
Α.Τ. 24  Προμήθεια και φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ2 
 
Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 

συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 

μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 

καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

09-01-00. 

(Τιμή ανά τεμ.) 

 ΕΥΡΩ:        ΤΕΣΣΕΡΑ (4,00 €)  
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Α.Τ. 25  Προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου 

Άρδευση φυτών από παροχές, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-01-00, δηλαδή πότισμα των φυτών 

με λάστιχο κατάλληλης διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

η προμήθεια των σωλήνων ποτίσματος από PVC, ανθεκτικών στην υπεριώδη ακτινοβολία, οι 

κατάλληλοι προγραμματιστές, οι εργασίες σύνδεσης των παροχών με το υφιστάμενο δίκτυο 

άρδευσης και γενικότερα όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την έντεχνη και σωστή λειτουργία 

του αρδευτικού συστήματος. Δεν περιλαμβάνεται η αξία του νερού. 

(Τιμή κατ΄αποκοπή) 

 ΕΥΡΩ:        ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (2.500,00 €)  

Α.Τ. 26  Εργασίες διαμόρφωσης 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

 Όλες οι εργασίες διαμόρφωσης του φυσικού εδάφους για την εφαρμογή της μελέτης 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα σχέδια της μελέτης. 

 Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη και σωστή τοποθέτηση του 

σταθεροποιημένου δαπέδου και του δαπέδου ασφαλείας, ώστε αυτά αφενός μεν να 

εγκιβωτίζονται αφετέρου δε να εδράζονται στην κατάλληλη υπόβαση, ώστε η 

κατασκευή να είναι ασφαλής και έντεχνη. Περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υποβάσεις 

και βάσεις έδρασης σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα 

σχέδια της μελέτης. 

(Τιμή κατ΄αποκοπή) 

 ΕΥΡΩ:        ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (26.000,00 €)  

Α.Τ. 27  Εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την σωστή και έντεχνη τοποθέτηση όλων 

των οργάνων της παιδικής χαράς ΑΜΕΑ και του αστικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες 

της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα σχέδια της μελέτης. 

(Τιμή κατ΄αποκοπή) 

 ΕΥΡΩ:        ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (7.000,00 €)  

 
ΠΑΛΛΗΝΗ 12/12/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΠΤ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 12/12/2017 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ΔΕ 

ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
 

   
          
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 85/2017 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  Αντικείμενο της προμήθειας 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για την δημιουργία χώρου 

περιπάτου στο ΟΤ 834 και παιδικής χαράς στο ΟΤ 819 της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, που θα 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1)Υ.Α.οικ.48165/2009-ΦΕΚ 

1690Β/17-8-2009, 2)ΥΠΕΣ 28492/11.05.2009-ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009, 3)Υ.Α.36873/2007-ΦΕΚ 

1364/Β/02-08-2007 και 4)Υ.Α. 38847/2003-ΦΕΚ 1354/Β/22-09-2003, και θα συγκεντρώνουν όλα τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία των παιδιών. 

  

ΑΡΘΡΟ 2Ο Ισχύουσες διατάξεις 

Η εν λόγω προμήθεια διέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αναφέρονται στην Συγγραφή 

Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο και τις ακόλουθες ισχύουσες διατάξεις, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί 

και σήμερα ισχύουν: 

 Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 

διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Ν.2539/1997/Α’244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

 Ν.3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις 

 Ν.3801/2009/Α’163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης » 

 N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Ν.3979/2011/Α’138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις 

 Ν.3886/2010/Α’173  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) 

όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

 N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 

4127/2013». 

 Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις» 
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 Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 

4412/2016. 

 Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο στ20, του πρώτου άρθρου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

 Υ.Α. Π.Ι /2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & άλλες δ/ξεις πλην των άρθρων 132-

133-134 με την τροποποίηση του Ν.4412/2016. 

 Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

 Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της συμμετοχής- Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») –Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή της 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις». 

 Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Διακήρυξη δημοπρασίας 
2. Τιμολόγιο μελέτης 
3. Προϋπολογισμός. 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας 

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του διεθνούς ανοιχτού 
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο Εγγύηση συμμετοχής 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις 

εκατό (2%), επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης (προ ΦΠΑ) και 

δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο 

και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα 

πρέπει να είναι ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό. Στους 

υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Θα αφορά την καλή 

και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της 

προμήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας 

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η ισχύς δύναται να παραταθεί έως και δύο (2) μήνες πριν την 

ημερομηνία λήξης της σύμβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει 

μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζεται στη σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για δώδεκα (12) μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 

από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται 

παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Οι οικονομικές προσφορές 

των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές 

της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η 

σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των παραδόσεων 

καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.  

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών 

και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα 

και καταλληλότητά τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, στους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα 
των προμηθευόμενων ειδών, ή εμφανίζει κάποια ελαττώματα ή κακοτεχνίες 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. 
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ΑΡΘΡΟ 11Ο Εξοφλητικός λογαριασμός 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής των 
ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο Προσωρινή και Οριστική παραλαβή των ειδών 
Η Προσωρινή και η Οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργούνται 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 προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
 
Άρθρο 13ο: Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Η υποβολή της προσφοράς συνιστά δήλωση του αναδόχου κατά το διαγωνισμό ότι είχε λάβει 

υπόψη του τις γενικές και τοπικές συνθήκες των χώρων, που πρόκειται να διαμορφωθούν, τις 

απαιτούμενες για κάθε µέσο μεταφορές, τη διάθεση – διαχείριση και αποθήκευση των 

υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, την εξασφάλιση νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τη, τις καιρικές συνθήκες, και οιασδήποτε άλλες τοπικές – ειδικές και γενικές 

συνθήκες, τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν, που µε οποιοδήποτε τρόπο είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος και ότι η προμήθεια αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τη 

σύμβαση µε την οποία ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται. 

 
ΠΑΛΛΗΝΗ 12/12/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΠΤ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 12/12/2017 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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