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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης και ελέγχου τριάντα πέντε (35) 

παιδικών χαρών του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο 

ασφαλείας α) των ήδη πιστοποιημένων παιδικών χαρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της υπ’ αρ. 28492 / 11-05-2009 (ΦΕΚ Β931/18-05-2009) όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ Β2029/25-07-2014) 

Υπουργική Απόφαση και την Εγκύκλιο 44/07-08-2014. Στους ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και 

οι πέντε (05) υπαίθριοι χώροι άθλησης με όργανα γυμναστικής, που βρίσκονται δίπλα σε χώρους 

παιδικών χαρών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και 

πιστοποιημένο προσωπικό, σε τακτά χρονικά διαστήματα (όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα 

μελέτη), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και σε συνεργασία 

με την Υπηρεσία.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών ανέρχεται 

συνολικά στο ποσό των 24.800.00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.000.00 € + 4.800.00 € 

Φ.Π.Α. 24,0 %). Για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2021 

στον Κ.Α. 30.7332.01, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού 20.000,00 €, ενώ στο οικονομικό 

έτος 2022 θα γίνει δέσμευση πίστωσης ποσού 4.800.00 €. Η χρηματοδότηση προέρχεται από 

ίδιους πόρους. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 28/02/2022 ή μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού. Δεν υπάρχει δέσμευση εξάντλησης του συνολικού ποσού της 

σύμβασης, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι μικρότερες. Οι ποσότητες της μελέτης είναι 

ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Παρακάτω, στον Πίνακα 1,  παρατίθεται ο κατάλογος και οι θέσεις των Παιδικών Χαρών και 

των υπαίθριων χώρων άθλησης με όργανα γυμναστικής, καθώς και η συχνότητα ελέγχου τους. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τμήμα : Συντήρησης έργων & αποθήκης υλικών 

   

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ  
              ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  23/2021 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800.00 € με το Φ.Π.Α.  
 
CPV : 50870000-4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

Α/Α Ο.Τ. Οδός Συχνότητα ελέγχων Κατάσταση 

Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ     

1 14 Αυξεντίου & Στ. Ελμάζη 4  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2   Γ. Γεννηματά & Γ. Χαλκίδη 4  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

3 88 Καλλιθέας & 28ηςΟκτωβρίου 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4 90 Αγ. Πάντων & Λιγδών 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

5 62Α Πατρ. Γρηγορίου Ε’ & Μεσολογγίου 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

6 148 Λορδ. Βύρωνος με Τζ. Κέννεντυ 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

7   Γ. Γεννηματά & Κ. Μάτση 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

8 152 Ελ. Βενιζέλου & Δαβάκη 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

9 66 Μεσολογγίου & Μπουμπουλίνας 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

10   Πατρ. Γρηγορίου Ε’ & Στ. Ελμάζη 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

11 42Α Πλαστήρα & Καλλιβούλου 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

12 232 Χρ. Κανάκη & Ευξείνου 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

13 19 28ης Οκτωβρίου &  Ελευθερίας  2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ    

14 27Α 
Λ. Δενδροποτάμου & 26ης Οκτωβρίου 
(πάρκο) 

4  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

15 96Γ Ρόδων (Εργατικές ¨Αγ. Παρασκευής¨) 4  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

16 Γ205Α Οδ. Ανδρούτσου & Κων/πόλεως 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

17   Γ. Κυρίμη (έναντι 1ου  Νηπ/γείου) 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

18 Γ140 Εθνικής Αντίστασης (Πρόσκοποι) 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

19 65 Ελ. Βενιζέλου, Κομνηνών & 26ης Οκτ. 2  Φορές/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Α/Α Ο.Τ. Οδός Συχνότητα ελέγχων Κατάσταση 

Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
  

1 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ Ελ. Βενιζέλου 115 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2 2
ο
 & 8

ο
 Ελευθερίας 4 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

3 12
ο
 Ελευθερίας 48 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4 14
ο
 Μαραθώνος 13 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

5 15
ο
 Μενελάου 3 & Αριστοτέλους 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

6 1
ο
 & 6

ο
 Πανταζοπούλου & Ελ. Βενιζέλου 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

7 9
ο
 Πανταζοπούλου 51 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

8 5
ο
 Φιλιππουπόλεως & Κέννεντυ 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

9 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 28ης Οκτωβρίου & Ελευθερίας 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

10 11
ο
 & 13

ο
 Ευρυπίδη 5 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
  

11 6
ο
 Καζαντζάκη 4 /Γληνού 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

12 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ Καζαντζάκη 4 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

13 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ  Λεωφ. Δενδροποτάμου & Ελ. Βενιζ. 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

14 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ Οδ. Ανδρούτσου & Κων/πόλεως 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

15 1
ο
 & 4

ο
  Γ. Κυρίμη 18 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

16 3
o
  Ομήρου & Ν. Κουντουριώτου 1  Φορά/Μήνα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Α/Α Ο.Τ. Οδός  Συχνότητα ελέγχων Κατάσταση 

Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Σύμφωνα με τη 
συχνότητα ελέγχων 

των παιδικών 
χαρών στις οποίες 

γειτνιάζουν 

  

1   
Ελ. Βενιζέλου με Δαβάκη (Στρατόπεδο 
¨Μεγ. Αλεξάνδρου¨) 

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

2   Γ. Γεννηματά & Γ. Χαλκίδη ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

3 90 Λιγδών και Ασημ. Φωτήλα ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ   

4 96Γ Ρόδων (Εργατικές ¨Αγ. Παρασκευής¨) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

5 27Α 
Λεωφ. Δενδροποτάμου & 26

ης
 Οκτωβρίου 

(πάρκο) 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Αναλυτικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει ελέγχους, εργασίες και υλικά που διακρίνονται στις 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β & Γ, όπως αναλύονται παρακάτω: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Τακτικός έλεγχος - συντήρηση 

Περιλαμβάνει αυτοψίες στις παιδικές χαρές και στους υπαίθριους χώρους άθλησης του  

ΠΙΝΑΚΑ 1, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις (3) ομάδες, ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία 

ελέγχονται: 

Α1: 4 φορές / μήνα 

Αφορά σε παιδικές χαρές στις οποίες έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένοι και συχνοί βανδαλισμοί. 

Α2: 2 φορές / μήνα 

Αφορά σε παιδικές χαρές και στους υπαίθριους χώρους άθλησης με τις συνήθεις ανάγκες 

συντήρησης. 

Α3: 1 φορά / μήνα 

Αφορά σε παιδικές χαρές των αύλειων χώρων νηπιαγωγείων, παιδικών ή βρεφονηπιακών 

σταθμών του Δήμου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει πρόγραμμα ελέγχων το οποίο θα 

επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε δύο μήνες. Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται 

αναλυτικά και με ακρίβεια οι ημερομηνίες ελέγχου κάθε παιδικής χαράς και υπαίθριου 

χώρου άθλησης.  

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών ελέγχων κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ                                         
ΣΕ ΜΗΝΕΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΩΝ   
ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Α.1 4  ΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 4 12 4 192 

Α.2 2  ΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 15 12 2 360 

Α.3 1  ΦΟΡΑ   ΜΗΝΙΑΙΩΣ 16 10 1 160 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 35     712 
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- Στις παιδικές χαρές των Νηπιαγωγείων, Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών δεν 

θα  πραγματοποιούνται έλεγχοι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

- Ο έλεγχος των εξωτερικών χώρων άθλησης θα γίνεται ταυτόχρονα με την παιδική 

χαρά που γειτνιάζει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

- Ο αριθμός των τακτικών ελέγχων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από σχετικό 

έγγραφο της Υπηρεσίας. 

 
Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας θα πραγματοποιούνται τα παρακάτω: 

1. Επιθεώρηση του εξοπλισμού, του δαπέδου και του χώρου γύρω από τις παιδικές χαρές 

(περίφραξη, φωτιστικά, παγκάκια κ.λ.π.) καθώς και των οργάνων γυμναστικής εξωτερικών 

χώρων στους υπαίθριους χώρου άθλησης, όπου αυτοί υπάρχουν. 

2. Έλεγχος της καλής λειτουργίας και σταθερότητας του εξοπλισμού.  

3. Εντοπισμός τυχών φθορών, φωτογράφιση αυτών και καταγραφή τους σε ειδικό έντυπο με το 

οποίο θα ενημερώνεται σχετικά η Υπηρεσία. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η κατάσταση του 

δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική 

αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινουμένων ή μη τμημάτων.  

4. Αναμόχλευση – καθαρισμός του βότσαλου (ή της άμμου) κάθε δύο μήνες και επαναφορά της 

περίσσιας ποσότητας βότσαλου που έχει πεταχτεί έξω, με κατάλληλο σάρωθρο, εντός της 

λεκάνης (από τους γύρω διαδρόμους). 

5. Καθαρισμό - πλύσιμο του εξοπλισμού από σκόνη ή ακαθαρσίες ή ανεπιθύμητους 

χρωματισμούς (συνθήματα, γκράφιτι κλπ). 

6. Ανακαίνιση βαφής ξύλινων ή μεταλλικών επιφανειών των οργάνων που έχουν κριθεί (από το 

φορέα πιστοποίησης) ότι μπορούν να συντηρηθούν και να παραμείνουν στο χώρο.  

7. Αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες απαιτούν μόνο εργασία ή μικροϋλικά, όπως: λίπανση των 

σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί 

ακίδες, αντικατάσταση ή σφίξιμο σε βίδες και συνδέσμους, καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή 

χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό, στερέωση οργάνου ή 

τμημάτων του, κόλληση κ.λ.π. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται αυθημερόν, με ίδια 

μικροϋλικά, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:  

 Αλυσίδα για κούνιες νηπίων και παίδων  

 Βίδα εξάγωνη Μ6Χ20 με παξιμάδι  

 Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ10Χ120 με παξιμάδι  

 Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ10Χ60 με παξιμάδι  

 Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ10Χ40 με παξιμάδι  

 Καρόβιδες Μ6Χ60 όλο σπείρωμα με παξιμάδι  

 Καρόβιδες Μ8Χ120 όλο σπείρωμα με παξιμάδι  

 Καρόβιδες Μ10Χ60 όλο σπείρωμα με παξιμάδι  

 Ναυτικό κλειδί inox 8 mm με βίδα alen  

 Προστατευτικά καλύμματα για βίδες (τάπες)  
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 Προστατευτικά καλύμματα για μεταλλικούς σωλήνες (τάπες)  

 Αντισκωριακό  

 Και όποιο άλλο παρόμοιο μικροϋλικό 

Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη που απαιτεί την προμήθεια άλλων υλικών (όπως προστατευτικό 

πάνελ, ρουλεμάν, τμήμα οργάνου, κάθισμα κούνιας κ.λ.π.), εάν θεωρείται αναγκαίο και σε 

συνεννόηση με την Υπηρεσία, θα περιφράσσεται και θα αποτρέπεται προσωρινά η χρήση του 

οργάνου μέχρι την αποκατάστασή του. Το κόστος τοποθέτησης των απαιτούμενων 

εξαρτημάτων για την επισκευή εξοπλισμού περιλαμβάνεται στο κόστος ανταλλακτικών / 

μικροϋλικών του Πίνακα 3 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ). Για οποιοδήποτε ανταλλακτικό / μικροϋλικό που 

δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα 3, θα κατατίθεται στην Υπηρεσία ΠΡΟΣΦΟΡΑ με το 

κόστος του, η οποία θα περιλαμβάνει και το κόστος εργασίας. Η αντικατάστασή του θα γίνεται 

μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας. Για τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής θα γίνεται 

καταγραφή και θα ενημερώνεται η Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα ισχύουν και για τις Παιδικές 

Χαρές. 

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη κατεστραμμένου οργάνου, ακατάλληλου για χρήση, που δεν 

επιδέχεται επισκευή σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, τότε θα περιφράσσεται, θα 

ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία και αφού ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της, θα 

αποξηλώνεται και θα απομακρύνεται από το χώρο της παιδικής χαράς.  

Μετά το τέλος κάθε εργασίας / αυτοψίας θα συντάσσεται έντυπο ελέγχου, για κάθε παιδική 

χαρά, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί και τυχόν 

αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή επισκευής των οργάνων. Το αρχείο αυτό, συνοδευόμενο με το 

απαραίτητο φωτογραφικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β.  Έκτακτος έλεγχος λόγω καταστροφών – συντήρηση - επισκευή 

Περιλαμβάνει έκτακτες εργασίες επισκευής που μπορεί να προκύψουν, εκτός από το χρόνο 

των τακτικών ελέγχων (π.χ. καταστροφή  μετά από βανδαλισμό, ή από φθορά λόγω χρήσης, 

κ.τ.λ.), κατόπιν ειδοποίησης του Αναδόχου από την Υπηρεσία. Το κόστος θα υπολογίζεται με 

βάση τις εργατοώρες που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών.  

Το κόστος αντικατάστασης των απαιτούμενων εξαρτημάτων για την επισκευή 

εξοπλισμού περιλαμβάνεται στο κόστος ανταλλακτικών / μικροϋλικών του Πίνακα 3 της 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ.  Ανταλλακτικά και μικροϋλικά 

Για τα υλικά που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών των 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α & Β, παρατίθεται στον Πίνακα 3, κοστολογημένος κατάλογος των συνηθέστερων 

ανταλλακτικών / μικροϋλικών. Στις τιμές του πίνακα περιλαμβάνονται το κόστος προμήθειας για 

κάθε ανταλλακτικό ή μικροϋλικό συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εργασίας 

αντικατάστασής του. Το προαναφερθέν κόστος θα διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης.  
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 Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές θα είναι άριστης ποιότητας, χωρίς 

στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές, θα 

πληρούν τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που δίνονται παρακάτω, και θα είναι 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος προκρίνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα 

εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οργάνων παιδικών χαρών και οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικών χώρων, ενώ, απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οργάνων παιδικών χαρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Κοστολογημένος κατάλογος συνηθέστερων ανταλλακτικών & μικροϋλικών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ (€) 

1. Κάθισμα παίδων (χωρίς κουζινέτα και αλυσίδες) ΤΕΜ 50,00 

2. Κάθισμα παίδων (με κουζινέτα και αλυσίδες) ΤΕΜ 75,00 

3. Κάθισμα νηπίων (χωρίς κουζινέτα και αλυσίδες) ΤΕΜ 90,00 

4. Κάθισμα νηπίων (με κουζινέτα και αλυσίδες) ΤΕΜ 135,00 

5. Κουζινέτο ΤΕΜ 25,00 

6. Χειρολαβή ΤΕΜ 8,00 

7. Κάλυμμα βίδας Φ 26 ΤΕΜ 0,22 

8. Κάλυμμα βίδας Φ 36 ΤΕΜ 0,28 

9. Κάλυμμα δοκού 100x100 mm ΤΕΜ 4,00 

10. Κάλυμμα δοκού 84x84 mm ΤΕΜ 3,00 

11. Ελαστικό απορρόφησης κραδασμών τραμπάλας ΤΕΜ 15,00 

12. Κάθοδος πυροσβέστη ΤΕΜ 30,00 

13. Φράγμα ΤΕΜ 30,00 

14. Φράγμα HPL ΤΕΜ 50,00 

15. Πλαστική τσουλήθρα για πατάρι 1,20-1,30 m ΤΕΜ 290,00 

16. Πλαστική τσουλήθρα για πατάρι 1,00 m ΤΕΜ 290,00 

17. Σκάλα ανάβασης ΤΕΜ 180,00 

18. Ελατήριο ΤΕΜ 130,00 

19. Σχοινί αναρρίχησης  ΤΕΜ 50,00 

20. Δίρριχτη σκεπή για πατάρι 1,00x1,00 m ΤΕΜ 105,00 

21. Ταχυσύνδεσμος κούνιας ΤΕΜ 6,00 

22. Μεντεσές περίφραξης ΤΕΜ 40,00 

23. Ορθοστάτης περίφραξης (ηλεκτροστατικής βαφής) ΤΕΜ 35,00 

24. Πλέγμα περίφραξης (με έγχρωμο PVC), μήκους 2,0m  ΤΕΜ 48,00 

25. Ανοξείδωτη μπάρα  ΤΕΜ 95,00 

26. Πλέγμα Αναρρίχησης ΤΕΜ 450,00 

27. Δάπεδο ασφαλείας EPDM (Ανακρουστικά πλακίδια) ΤΕΜ 45,00 

28. Δάπεδο ασφαλείας EPDM Φάλτσο Μ.Μ. 23,00 

29. Κούνια φωλιά ΤΕΜ 400,00 

30. Ξύλο για πατάρι 0,90x0,10x0,05 m ΤΕΜ 12,00 

31. Ξύλο για σκάλα 0,90x0,15x0,05 m ΤΕΜ 15,00 

32. Ξύλο 1,80x0,12x0,06 ΤΕΜ 30,00 

32. Ρουλεμάν για μύλο (ζεύγος) ΤΕΜ 75,00 

33. Κάθισμα τραμπάλας (ζεύγος) ΤΕΜ 20,00 

34. Μεταλλική περίφραξη, γαλβανιζέ, ύψους 1,15 m Μ.Μ. 50,00 

35. Πόρτα μεταλλική περίφραξης, πλάτους 1,10 - 1,30 m ΤΕΜ 150,00 

 36 
Δίχτυ σκίασης βάρους 200 γρ/τ.μ με τα μικροϋλικά 
στερέωσης 

M
2
 8.00 
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37. 
Δίχτυ σκίασης βάρους 125 γρ/τ.μ με τα μικροϋλικά 
στερέωσης 

M
2
 2.00 

38. 
Χερούλια πλαστικά Φ33, για όργανα γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου 

ΤΕΜ 16,00 

39. 
Ρουλεμάν 40Χ80, για όργανα γυμναστικής εξωτερικού 
χώρου 

ΤΕΜ 70,00 

40. Ρουλεμάν 40Χ15, για όργανα γυμναστ. εξωτερικού χώρου ΤΕΜ 50,00 

41. Πλαστική βάση πέλματος 30Χ30 για όργανα γυμν.εξ. χώρου ΤΕΜ 100,00 

42 
Πλαστική βάση πέλματος 30Χ15, για όργανα γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου 

ΤΕΜ 80,00 

43 
Πεντάλ ποδηλάτου, ζεύγος, για όργανα γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου 

ΤΕΜ 70,00 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :  (Ανταλλακτικά & μικροϋλικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ) 

1. & 2.  ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Κατασκευάζεται από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 

αλουμίνιο, διαστάσεων 440x180x40 mm και αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους 

γαλβανισμένων αλυσίδων. 

3. & 4.  ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ: Κατασκευάζεται από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από 

αλουμίνιο, διαστάσεων 440x330x250 mm. Έχει τη μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη 

θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτάται από τα κουζινέτα, με τη χρήση ζεύγους 

γαλβανισμένων αλυσίδων. 

5.  ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ: Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένο για την 

ανάρτηση των καθισμάτων. 

6.  ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ: Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο, μήκους 9 cm, με κυκλική απόληξη 

διαμέτρου 45 mm, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ1176-6. 

7. & 8.  ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΔΑΣ: Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο και έχει διάμετρο Φ26 ή Φ36 

mm. Φέρει προστατευτικό καπάκι.  

9. & 10. ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΟΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο και έχει 

διαστάσεις 100x100 mm ή 84x84 mm. 

11.  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ: Ελαστικό υλικό, πάχους 20 mm, 

ημικυκλικής μορφής, για την απόσβεση της ταλάντωσης. 

12.  ΚΑΘΟΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ: Η κάθοδος πυροσβέστη κατασκευάζεται από ανοξείδωτη 

κυκλική διατομή Φ 26 και προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε 

απόσταση 500 mm και από την άλλη πακτώνεται στο έδαφος. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα 

τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.  

13.  ΦΡΑΓΜΑ: Κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 21 mm, διαστάσεων 

625x800 mm. Στο πάνω μέρος προσαρμόζεται δοκός για την αποφυγή τραυματισμών των 

χρηστών. Αφορά στην προστασία από πτώση σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1. 

14.  ΦΡΑΓΜΑ HPL: Κατασκευάζεται από ΗPL, πάχους 12 mm, διαστάσεων 650x800 mm. 

Αφορά στην προστασία από πτώση σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1. 

15. & 16. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ: Η τσουλήθρα είναι ευθύγραμμη, με τις κατάλληλες 

μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της 

περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται 
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από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από 

την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Για ύψος παταριού 1,00m και 1,20-1,30m. 

17.  ΣΚΑΛΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ: Η σκάλα αποτελείται από δύο (2) ξύλινους επικολλητούς ορθοστάτες 

διατομής 100x100 mm, δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140x45 mm, 

με ενίσχυση από σιδηροδοκό 20x30 mm, τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 

140x45 mm και δύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 100x50 mm. 

18.  ΕΛΑΤΗΡΙΟ: Κατασκευάζεται από ατσάλι και φέρει τουλάχιστον 5 σπείρες. Ελατήριο, ύψους 

400 mm, διαμέτρου 180 mm, τουλάχιστον. Θα παρέχει επίσης την απαραίτητη προστασία για 

αποφυγή παγίδευσης άκρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

19.  ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: Κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρματόσχοινο, επικαλυμμένο με 

πολυπροπυλένιο, διαμέτρου Φ 16 mm. 

20. ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ: Κατασκευάζεται από δύο κομμάτια κόντρα πλακέ θαλάσσης 

τοποθετημένα υπό γωνία στο πάνω μέρος των ξύλινων ορθοστατών του πύργου, για πατάρι 

1,00x1,00 m. 

21.  ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΝΙΑΣ: Μεταλλικός κρίκος ασφαλείας που συνδέει την αλυσίδα του 

καθίσματος της κούνιας με τη βάση στήριξης. 

22.  ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ: Ειδικός μεταλλικός μεντεσές, βαρέως τύπου, για πόρτα 

περίφραξης. 

23.  ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ: Μεταλλικοί ορθοστάτες γαλβανιζέ, από κοιλοδοκό διατομής 

60x60x2 mm, ύψους από 1,25-1,80 m, με ειδικούς σύνδεσμους που συγκρατούν το πλέγμα 

πλήρωσης. Κάθε ορθοστάτης θα πακτωθεί είτε στο χώμα, με θεμέλιο 50x50x50 cm, είτε στο 

σκυρόδεμα, κατόπιν διάνοιξης οπής με διάτρηση (καροτιέρα). Θα είναι βαμμένοι με τη μέθοδο της 

ηλεκτροστατικής βαφής, ανάλογα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Περιλαμβάνονται οι πλαστικοί 

σύνδεσμοι, ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια και τάπα pvc. 

24.  ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ: Μεταλλικό πλέγμα γαλβανιζέ, πλάτους 2,00 m, με ή χωρίς 

περιμετρικό πλαίσιο, με κατακόρυφο διάκενο μικρότερο των 89 mm και πάχος σύρματος 6-10 

mm, σε διαστάσεις αντίστοιχες με τους ορθοστάτες, βαμμένο με τη μέθοδο της εμβάπτισης σε 

έγχρωμο pvc (pvc coat), ανάλογα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τοποθετείται με ειδικούς 

αντικλεπτικούς συνδέσμους στους μεταλλικούς ορθοστάτες που προαναφέρθηκαν. 

25.  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΠΑΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ: Μεταλλική ανοξείδωτη διατομή, 

στερεωμένη κατάλληλα στην έξοδο της τσουλήθρας. 

26.  ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: Τα συρματόσχοινα του πλέγματος αναρρίχησης θα έχουν 

διάμετρο Φ 16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, ενισχυμένο με πυρήνα 

χαλύβδινου σύρματος/καλωδίου. Τα συρματόσχοινα θα είναι επεξεργασμένα με επαγωγική 

διαδικασία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ του χάλυβα και του 

συρματόσχοινου που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Τα συρματόσχοινα που 

εκτίθενται σε σημαντική φθορά θα είναι επικαλυμμένα με παχύ στρώμα πολυουρεθάνης. Οι 

ενδιάμεσοι σύνδεσμοι μεταξύ των συρματόσχοινων θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με έγχυση 

από ειδικής σύστασης πολυαμίδη και θα συνδέονται με τα συρματόσχοινα διαμέσου της μεθόδου 
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της ήλωσης με πριτσίνια σε υψηλή πίεση. Οι δακτύλιοι απολήξεως των συρματόσχοινων θα είναι 

κατασκευασμένοι από αλουμίνιο διπλής κωνικότητας, με στρογγυλεμένες ακμές.  

27. & 28. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM (ΑΝΑΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ) : Κατασκευασμένα, με 

άνω στρώση από κόκκους (παρθένο υλικό) EPDM, οι οποίοι έχουν υποστεί βιομηχανική 

επεξεργασία έγχυσης χρώματος στη μάζα, διαστάσεων 500x500mm, που θα εξασφαλίζουν 

προστασία από πτώση σε διάφορα ύψη (με πάχος 30-40-45-50-60-70mm), όπως θα 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας, βάσει ελέγχου του κρίσιμου 

ύψους πτώσης του συγκεκριμένου υλικού (HIC test) από διαπιστευμένο φορέα, όπου θα 

προσδιορίζεται με ακρίβεια το πάχος του προσφερόμενου είδους. Δάπεδο πιστοποιημένο κατά  

ΕΝ1177(18), ΕΝ1176(17), ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 18001:2007 & ISO 50001:2011 

καθώς και ΕΝ71-3, όπως ισχύουν κατά την εγκατάσταση. 

Το κάθε πλακίδιο θα είναι κατασκευασμένο στο εργοστάσιο και θα αποτελείται από δύο 

στρώσεις. Η κάτω στρώση, πάχους 10 mm λιγότερο από το συνολικό επιθυμητό πάχος του 

πλακιδίου, κατασκευάζεται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων SBR μαύρους και 

πολυουρεθάνης. Η πάνω τελική στρώση, ελάχιστου πάχους 10mm, κατασκευάζεται από κόκκους 

φυσικού ελαστικού (παρθένο υλικό) EPDM, οι οποίοι έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία 

έγχυσης χρώματος στη μάζα και ειδικής κόλλας πολυουρεθάνης μη τοξικής που προσδίδει 

εξαιρετική σταθερότητα χρώματος στην UV ακτινοβολία. 

Η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα (τακούνι) ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων. Στις πλευρές κάθε πλακιδίου υπάρχουν 

εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή κατάλληλων πλαστικών πύρων σύνδεσης των πλακιδίων 

μεταξύ τους. Τα πλακίδια θα επικολληθούν με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης, μη τοξική. 

Τα πλακίδια με φάλτσο θα φέρουν στη μία πλευρά κεκλιμένη επιφάνεια, που θα τοποθετείται 

περιμετρικά, προκειμένου να γίνεται η κατάλληλη συναρμογή με το υφιστάμενο δάπεδο. 

Η ανακρουστική ικανότητα του προϊόντος θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε όποιες συνθήκες 

επικρατούν στην πραγματική επιφάνεια εφαρμογής τους και όχι μόνο στις συνθήκες 

εργαστηριακού ελέγχου.  

Η τοποθέτηση θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

Περιλαμβάνεται κάθε έλεγχος που τυχόν απαιτηθεί για την πιστοποίηση του δαπέδου και τη 

λήψη της βεβαίωσης συμμόρφωσης της παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα. 

Τα ανακρουστικά προστατευτικά πλακίδια θα πρέπει επίσης να φέρουν: 

α. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων 

ΕΝ1176(17) και ΕΝ1177(18) όπως ισχύουν ή άλλων τουλάχιστον ισοδύναμων από 

διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό φορέα ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 της υπ’ 

αριθμ. 28492/09 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ931Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την υπ’ αριθμ. 27934/14 απόφαση (ΦΕΚ2029Β). 

β.  Αποδεικτικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ή άλλου ισοδύναμου – 

φύλλο αναφοράς αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το 

σκοπό αυτό. 
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γ. Φύλλο ελέγχου χημικών αναλύσεων για την περιεκτικότητα που αφορά στους 

Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) και η οποία θα πρέπει να είναι εντός 

των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός 

κανονισμός 1272/2013/ΕΕ. 

Ελάχιστη διετή (2) εγγύηση από το χρόνο εγκατάστασης των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, 

τόσο για τη φθορά (επιφανειακή φθορά μερική ή ολική, απότμηση κλπ.), όσο και για την 

τοποθέτηση (τυχόν αποκόλληση κ.α.). 

Η εταιρία κατασκευής/προμήθειας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομισθούν δείγματα των ανακρουστικών πλακιδίων στις 

προδιαγραφόμενες διαστάσεις, προκειμένου να εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

29.  ΚΟΥΝΙΑ «ΦΩΛΙΑ»: Το κάθισμα έχει τη μορφή φωλιάς. Αποτελείται από ένα στεφάνι, 

διαμέτρου Φ 1,20 m,  από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου. Εσωτερικά 

του κύκλου, φέρει πλέγμα σχοινιών Φ 16 mm, με σχετική ελαστικότητα. Η ανάρτηση γίνεται με 

αλυσίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

30.  ΞΥΛΟ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ: Ξύλο σουηδικής προέλευσης, πλανισμένο και βαμμένο, 

διαστάσεων 0,90x0,10x0,05 m.  

31.  ΞΥΛΟ ΓΙΑ ΣΚΑΛΑ: Ξύλο σουηδικής προέλευσης, πλανισμένο και βαμμένο, διαστάσεων 

0,90x0,15x0,05 m. 

32.  ΞΥΛΟ 1,80X0,12X0,06 Ξύλο σουηδικής προέλευσης, πλανισμένο και βαμμένο, διαστάσεων 

1,80X0,12X0,06 m. 

32. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΜΥΛΟ (ζεύγος): Αποτελείται από δύο ρουλεμάν, ένα ίσιο 40x85 και ένα 

κωνικό 40x85.  

33.  ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ (ζεύγος): Αντιολισθητικό ξύλο, πάχους 20 mm. Στερεώνεται στη 

βάση με 4 γαλβανιζέ κασονόβιδες Μ6x40, με παξιμάδια ασφαλείας. 

34.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: Η περίφραξη θα καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1.  Θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική, τόσο στις κλιματικές συνθήκες, όσο και σε πιθανές απόπειρες 

βανδαλισμού της. 

2.  Θα είναι εξαιρετικά στιβαρή και σταθερή κατασκευή και θα παρέχει ασφάλεια.  

3.  Θα είναι δυνατή η τοποθέτησή της σε διαφορετικά επίπεδα, προκειμένου να ακολουθεί τυχόν 

υψομετρικές διαφορές του εδάφους. 

Θα αποτελείται από μεταλλικούς ορθοστάτες και πλαίσια, που συναρμολογούμενα μεταξύ τους 

θα σχηματίζουν περίφραξη ύψους 1,10 - 1,30 m.  

Αναλυτικότερα, τα μεταλλικά στοιχεία που απαρτίζουν την κατασκευή θα είναι: 

Α. Μεταλλικοί ορθοστάτες γαλβανισμένοι εν θερμώ, κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ 48 mm, 

πάχους 2 mm και ύψους 1,15 - 1,35 m που θα θεμελιώνονται σε βάση σκυροδέματος , αφού 

γίνουν οι κατάλληλες οπές, βάθους τουλάχιστον 15 cm. Ο ορθοστάτης θα πακτώνεται σε ύψος 

15 cm εντός της βάσης. Στο πάνω μέρος του θα σφραγίζεται με μεταλλικό καπάκι κωνικού 

σχήματος και πάχους 1,5 mm, κολλημένο στον ορθοστάτη. 
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Β. Χαλύβδινα πλαίσια, γαλβανισμένα εν θερμώ, ύψους 1,10 - 1,30 m, μήκους 2,00 m που 

αποτελούνται από: 

1.  Μεταλλικό πλαίσιο από τετραγωνική διατομή SHS 30/30/2 mm  

2.  Κάθετες μεταλλικές συμπαγείς και άκαμπτες ράβδους, διαμέτρου Φ 8 mm, με διάκενο 79 

mm  μεταξύ τους.  

3.  Δύο ζεύγη οριζόντιων συμπαγών και άκαμπτων ενισχυτικών ράβδων διαμέτρου Φ 8 mm 

στο άνω και κάτω μέρος του πλαισίου, με απόσταση 120 mm μεταξύ τους, ενώ η απόσταση 

της πρώτης ράβδου από το πλαίσιο θα είναι 200 mm και οι ράβδου θα τοποθετούνται 

συμμετρικά. (βλ. σχέδιο περίφραξης). 

4.  Λάμες ενώσεων, διαστάσεων 79/30/5 mm, κολλημένες στα μεταλλικά πλαίσια ώστε να 

συνδεθούν τα πλαίσια στους ορθοστάτες. 

Όλες οι ενώσεις των διατομών θα συγκολλούνται, έτσι ώστε να είναι εξαιρετικά ανθεκτικές σε 

βανδαλισμούς και θα γαλβανίζονται εν θερμώ (κάθε πλαίσιο συνολικά, μαζί με τις συνδετικές 

λάμες, καθώς και κάθε ορθοστάτης με το καπάκι του). Ορθοστάτες και πλαίσια θα 

συναρμολογούνται επιτόπου και στα σημεία των ενώσεων θα εφαρμόζεται ψυχρό γαλβάνισμα, 

αφού προηγηθεί προεργασία με ειδικό (για γαλβανισμένες διατομές) αστάρι δύο συστατικών. 

35. ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ: Η πόρτα θα είναι κατασκευασμένη από πλαίσιο ίδιας 

κατασκευής με τα παραπάνω πλαίσια, θα έχει άνοιγμα από 1,10-1,30 m & ύψος όμοιο με το 

πλαίσιο της περίφραξης. Στους μεταλλικούς ορθοστάτες θα συγκολληθεί διατομή 30/30/5 mm με 

πτερύγια, προκειμένου όταν κλείνει η πόρτα να υπάρχει κενό που να προστατεύει τα δάκτυλα 

των παιδιών από τραυματισμό. Θα διαθέτει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς και θα έχει 

εγκατεστημένο σύρτη στο άνω μέρος του πλαισίου, προκειμένου να μπορούν οι γονείς να 

κλείνουν την πόρτα χωρίς να μπορούν τα παιδιά να την ανοίξουν. 

36. ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ βάρους 200 γρ/τ.μ: Το δίχτυ σκίασης θα αποτελείται από τριγωνικά ή 

ορθογώνια δίχτυα που θα στερεώνονται τεντωμένα στους υπάρχοντες μεταλλικούς ορθοστάτες. 

Το δίχτυ θα είναι φτιαγμένο από υψηλής αντοχής πολυαιθυλένιο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή 

και τον αέρα, βάρους 200 γρ/τ.μ. με δυνατότητα επιμήκυνσης/ελαστικότητας τουλάχιστον 75%, να 

παρέχει 90% προστασία από τις ακτίνες του ήλιου. Θα περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για 

τη στήριξη των διχτυών στους μεταλλικούς ορθοστάτες.. Για την κάλυψη των απαιτούμενων 

διαστάσεων θα χρησιμοποιηθούν δίχτυα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να μην προκύπτουν 

κενά στη σκίαση, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 

τους σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης της Υπηρεσίας. Το χρώμα των διχτυών θα είναι 

επιλογής της Υπηρεσίας. 

37. ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ βάρους 125 γρ/τ.μ: Το δίχτυ σκίασης θα αποτελείται από τριγωνικά ή 

ορθογώνια δίχτυα που θα στερεώνονται τεντωμένα στους υπάρχοντες μεταλλικούς ορθοστάτες. 

Το δίχτυ θα είναι φτιαγμένο από υψηλής αντοχής πολυαιθυλένιο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή 

και τον αέρα, βάρους 125 γρ/τ.μ. με δυνατότητα να παρέχει 90% προστασία από τις ακτίνες του 

ήλιου. Θα περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για τη στήριξη των διχτυών στους μεταλλικούς 

ορθοστάτες.. Για την κάλυψη των απαιτούμενων διαστάσεων θα χρησιμοποιηθούν δίχτυα 
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κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να μην προκύπτουν κενά στη σκίαση, σε συνεννόηση με την 

Υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση τους σύμφωνα με τις οδηγίες της 

επίβλεψης της Υπηρεσίας. Το χρώμα των διχτυών θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

 

 

Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται σε παιδική χαρά δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση,  

να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

χρησιμοποιεί υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι 

στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ). 

 

Δεν επιτρέπεται επίσης, καμία υποβάθμιση του επιπέδου ασφαλούς λειτουργίας και 

πιστοποίησης των παιδικών χαρών από τις εργασίες που θα υλοποιηθούν και τα υλικά / 

ανταλλακτικά / μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Κάθε βλάβη, η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα από την υλοποίηση της 

εργασίας έως την παραλαβή της από την αρμόδια επιτροπή, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα 

μικροϋλικού ή κακής ποιότητας εργασία και όχι σε φυσιολογική φθορά ή βανδαλισμό, θα πρέπει 

να επανορθώνεται άμεσα, με αντικατάσταση του ελαττωματικού μικροϋλικού αλλά και την 

αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε στον εξοπλισμό της παιδικής 

χαράς στον οποίο χρησιμοποιήθηκε. 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για 

τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον 

ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50870000-4 «Υπηρεσίες 

επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς». 

 
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των εργασιών και υλικών 

των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α, Β  & Γ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Κ
Α
Τ
Η
Γ
Ο
Ρ
ΙΑ

 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 712 22 15.664,00 

Β. 
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ             
(σε εργατοώρες) 

78 12,00 936,00 

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Κατ΄ αποκοπή (ΠΙΝΑΚΑΣ - 2) 3.400,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  20.000,00 

Φ.Π.Α.  24,00 %  4.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ  24.800,00 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας,  οφείλει απαραιτήτως να προσκομίσει 

τα παρακάτω στοιχεία κατά την κατάθεση της προσφοράς του: 

1. Ονομαστικά Πιστοποιητικά από αρμόδιο φορέα, ότι τα άτομα που θα χρησιμοποιήσει 

έχουν εκπαιδευτεί για συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών, σύμφωνα με το ΕΝ 1176-7, 

ώστε να μπορούν να αναλάβουν την εξειδικευμένη αυτή υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνει ότι επισκέφτηκε τις 

παιδικές χαρές του Δήμου, τις εξέτασε, έλαβε γνώση της κατάστασής τους και αποδέχεται ως 

ανώτατες τις τιμές κοστολόγησης των ανταλλακτικών / μικροϋλικών, του Πίνακα 3. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για ζημίες και ατυχήματα που τυχόν 

προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή/και τη λειτουργία της κάθε παιδικής 

χαράς και κάθε υπαίθριου χώρου άθλησης. Θα πρέπει επίσης να υποβάλει τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά, για τα ανακρουστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας, όπως αυτά αναφέρονται 

στην Τεχνική Περιγραφή.  

 

Σημειώνεται ότι το κόστος ανταλλακτικών, ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ. Το κόστος αυτό 

εμπεριέχει  το κόστος προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών / μικροϋλικών, τα οποία 

απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παιδικών χαρών & των οργάνων 

γυμναστικής εξωτερικών χώρων και το κόστος της εργασίας αντικατάστασής τους. Οι τιμές των 

ανταλλακτικών / μικροϋλικών δεν μπορεί να είναι υψηλότερες από αυτές που αναφέρονται στον 

Πίνακα 3. Για υλικά που τυχόν απαιτηθούν και δεν αναφέρονται στον Πίνακα  3, θα δίνεται 

προσφορά από τον ανάδοχο και θα γίνεται αποδεκτή ή όχι από την Υπηρεσία. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για όλες τις κατηγορίες (Α, Β και Γ), η πληρωμή θα πραγματοποιείται ανά μήνα, με την έκδοση 

τιμολογίου, ανάλογα με τον αριθμό των τακτικών πραγματοποιούμενων αυτοψιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

(Πίνακας 1) ή τις εργατοώρες των έκτακτων αυτοψιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β καθώς και το κόστος της 

προμήθειας των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών του Πίνακα 3 για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. 

 

                       
O συντάξας 

Θεωρήθηκε, 11/03/2021 

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – 

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

 
 

 

 

 

Ιωάννης  Βασιλειάδης  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 

Αικατερίνη Φωτέα 

Dr. Μηχανολόγος Μηχ/κός  
με Α΄ βαθμό 

 


